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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Metodologi 

 Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan metode yang digunakan akan 

dijabarkan dengan perincian sebagai berikut : 

1. Tahapan studi literatur 

 Proses ini merupakan tahapan paling awal dalam rangkaian penelitian yang 

dilakukan, yaitu berupa melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan 

segala jenis informasi berupa data, metode maupun teori buku, referensi, 

dan jurnal baik yang bertaraf internasional maupun nasional yang 

mendukung landasan teori yang dibuat dalam Tugas Akhir ini. Selain itu, 

pencarian informasi mengenai perkembangan teknologi terkini dan 

semacamnya dilakukan dengan berselancar melalui internet untuk 

mendapatkan data yang akurat dan mengikuti perkembangan masa kini. 

2. Tahapan analisis algoritma 

 Pada tahap ini, dilakukan proses analisis terhadap metode blind 

deconvolution dan metode estimasi Maximum A Posteriori, meliputi teori 

perhitungan dan karekteristik dari metode algoritma sehingga nantinya 

dapat digunakan dan diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem yang 

dibuat. 
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3. Tahapan perancangan program 

 Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, maka didapatkan beberapa konsep 

utama dalam sistem. Untuk dapat menggambarkan hubungan fungsionalitas 

pada sistem, maka selanjutnya dibuatlah rancangan untuk membangun 

aplikasi berdasarkan spesifikasi yang sudah dirumuskan. Rancangan yang 

dibuat berupa tampilan antar muka atau interface, citraan proses yang 

terjadi, dan alur keseluruhan dari program. 

4. Tahapan implementasi program 

 Dalam tahapan implementasi, dilakukan penggabungan antara konsep dasar 

rancangan dari program dengan metode dan algoritma untuk menghasilkan 

fungsionalitas berdasarkan penelitian yang dilakukan. Selain itu, dibuat juga 

antar muka, modul, fungsi, dan berbagai komponen lainnya untuk 

melengkapi isi program. Beberapa fungsi yang digunakan untuk 

implementasi berasal dari sumber lain, seperti fungsi FFT (Fast Fourier 

Transform) dan IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) berasal dari 

dokumentasi library FFTW (Frigo, 2017).  

5. Tahapan uji coba dan evaluasi 

 Setelah aplikasi selesai dibuat, dilakukan uji coba untuk menguji 

fungsionalitas dan tingkat efisiensi dalam proses yang terjadi pada program. 

Uji coba dilakukan secara internal (dilakukan sendiri). Data input citra blur 

dan PSF diperoleh dari penelitian Understanding and Evaluating Blind 

Deconvolution Algorithms (Levin dkk., 2009) sebanyak empat (4) variasi 

citra input asli dan delapan (8) variasi PSF sehingga totalnya adalah tiga 

puluh dua (32) set input citra blur yang akan diuji. Hasil evaluasi didapatkan 
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dengan mengambil kesimpulan dari perubahan parameter input dan 

perbandingan uji coba yang dilakukan. 

6. Penulisan skripsi 

 Setelah semua tahapan penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya 

dilakukan penulisan laporan sebagai bagian dari dokumentasi terhadap 

aplikasi hasil penelitian yang sudah dibuat. 

 

3.2 Perancangan Aplikasi 

3.2.1 Diagram Flowchart 

 Rancangan aplikasi deblurring diawali dengan merancang diagram 

flowchart. Aplikasi deblurring ini tidak memiliki database sehingga rancangan 

dimulai dari menggambarkan diagram flowchart untuk proses pada tampilan 

antarmuka aplikasi deblurring, kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram 

flowchart untuk proses deblurring secara keseluruhan. Tampilan diagram flowchart 

untuk proses pada antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart aplikasi deblurring 
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Langkah pertama yang dilakukan pada proses deblurring secara 

keseluruhan adalah membaca input citra dengan format JPG dan grayscale, 

kemudian tetapkan ukuran maksimal PSF dan normalisasi citra sehingga nilai 

maksimal intensitas piksel citra tersebut menjadi satu (1). Langkah selanjutnya 

adalah mengambil Region of Interest atau mengambil bagian tengah dari citra untuk 

dijadikan sebagai input dalam melakukan proses deblurring selanjutnya. Proses 

deblurring berikutnya dilakukan ke dalam iterasi sebanyak MSLevels, dimana setiap 

iterasi akan melakukan filter citra dan estimasi berbasis Maximum A Posteriori 

dengan mengalkulasi nilai U (citra asli) dan H (PSF) melalui serangkaian proses. 

Pada setiap iterasi, ukuran PSF juga akan ditingkatkan sebesar pangkat dua hingga 

pada iterasi terakhir ukuran PSF akan sesuai batas ukuran maksimal PSF yang telah 

ditentukan di awal. Setelah melalui tahap iterasi tersebut, hasil akhir estimasi U dan 

H akan ditampilkan pada layar. Proses deblurring secara keseluruhan ditunjukkan 

pada Gambar 3.2. 
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 Gambar 3.2 Alur proses aplikasi deblurring 
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 Fungsi Calculate Region-of-Interest berfungsi untuk mengambil bagian 

pusat dari citra input atau Region of Interest (ROI) untuk dijadikan sebagai input 

pada Main Estimation Process. Parameter winSize mula-mula ditetapkan sebagai 

batas ukuran maksimal ROI. Langkah selanjutnya yaitu mengecek apakah jumlah 

baris dan kolom input G lebih besar dari winSize, apabila lebih besar maka dihitung 

margin rows (margin_r) dan margin columns (margin_c). Sebaliknya, jika lebih 

kecil maka margin_r dan margin_c ditetapkan menjadi nol (0). Terakhir lakukan 

indexing output ROI dari G dengan mengambil nilai matriks dari margin_r hingga 

margin_r dijumlah winSize untuk bagian baris, dan margin_c hingga margin_c 

dijumlah winSize untuk bagian kolom. Dalam setiap iterasi MSLevel berikutnya, 

ROI  citra akan diskala dari ukuran terkecil hingga ukuran asli dengan skala 0.5 

dalam setiap MSLevel, sehingga mulai dari Main Estimation Process yang pertama 

akan menggunakan input ROI citra yang terkecil. Alur fungsi Calculate Region-of-

Interest ditunjukkan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Fungsi kalkulasi Region of Interest 
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Fungsi main estimation process berisi proses deblurring utama yang 

menghitung estimasi U dan H. Variabel-variabel seperti gamma, Lp, 

relativeTolerance, U awal, dan H awal akan digunakan pada fungsi U-step dan H-

step selanjutnya.  Proses estimasi ini dilakukan secara iteratif sesuai batas maxIter 

yang telah ditetapkan. Dalam iterasi tersebut, dipanggil fungsi U-step dan H-step. 

Nilai gamma berfungsi sebagai color-correction variable saat melakukan operasi 

Fourier Transform pada fungsi U-step dan H-step, serta akan ditingkatkan pada 

setiap perulangan. Secara garis besar, proses estimasi tersebut ditunjukkan pada 

Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Alur utama proses estimasi 
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Fungsi U-step dimulai dengan menginisiasi variabel-variabel untuk 

menghitung turunan dari matriks U ke dalam FU menggunakan Fast Fourier 

Transform. Selanjutnya dilakukan perulangan sebanyak maxiter_u untuk 

menghitung hasil filter citra input melalui beberapa langkah, di antaranya 

menghitung prior Pr, melakukan Inverse Fourier Transform dari FU ke dalam xD 

dan yD, menggabungkan prior dengan xD dan yD yang akan menghasilkan filter 

citra ke dalam Bx dan By. Setiap perulangan akan menghitung relativeConvergence 

dengan mencari akar dari jumlah FU. Apabila nilai relativeConvergence lebih besar 

dari relativeTolerance, maka proses iterasi berakhir. Relative convergence ditandai 

dengan variabel relativeConvergence, merupakan perbedaan antara hasil deblur 

yang sedang dilakukan dengan hasil deblur sebelumnya, jika nilai relative 

convergence lebih kecil dari nilai relativeTolerance yang telah ditetapkan maka 

hasil estimasi selanjutnya dianggap tidak ada perubahan signifikan. Nilai akhir U 

diambil dengan menghitung Inverse Fourier Transform dari FU setelah proses 

perulangan sebanyak maxiter_u selesai, kemudian citra U akan ditampilkan. Alur 

proses fungsi U-step ditunjukkan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Alur fungsi estimasi U 
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Fungsi H-step dimulai dengan menginisiasi variabel-variabel untuk 

menghitung turunan dari matriks H ke dalam FH menggunakan Fast Fourier 

Transform. Setelah itu, hitung hasil turunan dari FUx dan FUy yang telah diproses 

pada fungsi U-step ke dalam variabel FUD dan FUTU. Selanjutnya dilakukan 

perulangan sebanyak maxiter_h untuk menghitung kalkulasi PSF yang baru melalui 

beberapa langkah, di antaranya menghitung prior Pr, melakukan Inverse Fourier 

Transform dari FH ke dalam hI, serta mengindeks nilai hI ke dalam matriks PSF 

yang baru. Setiap perulangan akan menghitung relativeConvergence dengan 

mencari akar dari jumlah FH. Apabila nilai relativeConvergence lebih besar dari 

relativeTolerance, maka proses iterasi berakhir. Tampilan citra H akan diperbarui 

pada setiap iterasi maxiter_h. Alur proses fungsi H-step ditunjukkan pada Gambar 

3.6. 

 

Implementasi bild...,Irine Natalia,FTI UMN,2017



 

29 

 

 
Gambar 3.6 Alur fungsi estimasi H 
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Fungsi Non-Blind Deconvolution Process dilakukan setelah menghitung 

lengkap U-step dan H-step. Isi fungsi tersebut mirip dengan langkah U-step. Alur 

fungsi  Non-Blind Deconvolution Process ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Diagram non-blind deconvolution process 

 

Implementasi bild...,Irine Natalia,FTI UMN,2017



 

31 

 

3.2.2 Tampilan Antarmuka 

 Tampilan antarmuka dirancang sebagai media agar proses penelitian dan uji 

coba dapat dikendalikan dan disajikan dengan mudah. Perancangan antarmuka 

mengikuti sesuai diagram flowchart pada Gambar 3.1. Tampilan rancangan 

Graphical User Interface (GUI) memiliki beberapa komponen, di antaranya field 

untuk mencari file citra blur dan citra asli dari komputer pengguna, kotak preview 

untuk melihat input citra blur dan citra asli, field input jumlah iterasi, label lama 

waktu deblurring, status proses deblurring, button untuk memulai proses 

deblurring, dan field Progress Detail untuk melihat langkah-langkah deblurring 

yang sedang dikerjakan. Rancangan antarmuka ditunjukkan melalui Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Rancangan antarmuka aplikasi deblurring 
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Tampilan output proses deblurring akan berupa dua (2) buah window baru 

yang muncul, yaitu U_WINDOW dan H_WINDOW. U_WINDOW menampilkan 

update hasil deblur U yang ditampilkan setiap fungsi U-step selesai dijalankan serta 

menampilkan output hasil deblur U yang telah final. H_WINDOW menampilkan 

update estimasi H yang ditampilkan setiap fungsi H-step selesai dijalankan. Ukuran 

U_WINDOW akan menyesuaikan ukuran ROI citra pada setiap iterasinya, 

sedangkan ukuran H_WINDOW akan diskala menjadi lebih besar, yaitu 200 x 200 

karena output PSF yang asli sangat kecil dan sulit diamati. Rancangan U_WINDOW 

dan H_WINDOW ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Output H_WINDOW dan U_WINDOW 

  

Implementasi bild...,Irine Natalia,FTI UMN,2017




