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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Proses observasi citra dipakai secara luas dalam aplikasi sehari-hari, mulai 

dari fotografi hingga ke objek penelitian seperti astronomi, medical imaging, dan 

microscopy (Wang dkk., 2014). Proses pengambilan citra dalam praktiknya tidak 

selalu menghasilkan tampilan yang sempurna, ada beberapa faktor yang dapat 

mendistorsi hasil sebuah citra seperti blur dan noise (Wang dkk., 2014). Oleh 

karena itu, berbagai metode restorasi citra digital terus dikembangkan untuk 

memulihkan citra yang diperoleh sehingga mendekati tampilan aslinya. 

Deblurring adalah proses menghilangkan blur pada sebuah citra sehingga 

memberikan ketajaman pada citra. Blur dapat disebabkan secara manual akibat 

kurang fokus atau ada gerakan saat pengambilan citra. Blur secara digital dapat 

diberikan melalui aplikasi image processing secara sengaja. Citra yang akan 

melalui proses deblurring pada umumnya dikonversi dari format berwarna RGB 

menjadi grayscale terlebih dahulu untuk mempermudah kalkulasi selama proses 

deblurring (Nagelli dkk., 2014). 

Proses deblurring secara klasik sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an 

(Campisi dkk., 2007) dan algoritma yang digunakan terus dikembangkan hingga 

sekarang, seperti inverse filtering, Wiener filtering, wavelet restoration, dan lain-

lain. Deblurring normalnya dilakukan dengan nilai Point Spread Function (PSF) 

yang telah diketahui. Point Spread Function (PSF), atau disebut juga blur kernel 

adalah fungsi yang menggambarkan penyebaran tingkat blur pada sebuah citra 

(Hansen dkk., 2007).  

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



 

2 

 

Perkembangan berikutnya sejak tahun 1980-an memungkinkan proses 

deblurring tanpa mengetahui tingkat degradasi dari sebuah citra yang disebut blind 

deconvolution (Campisi dkk., 2007). Metode blind deconvolution cocok digunakan 

ketika sebuah citra diambil dalam kondisi yang kurang optimal dimana pengamat 

kurang mengetahui faktor yang menyebabkan degradasi pada citra, atau pada citra 

asli yang tidak dapat difoto ulang seperti foto bukti forensik dan arsip bersejarah 

(Campisi dkk., 2007). 

Metode blind deconvolution memiliki beberapa teknik dalam melakukan 

proses deblurring. Salah satunya adalah metode berbasis iterasi dengan estimasi 

Maximum A Posteriori (MAP) yang berguna dalam mengestimasi nilai PSF. Teknik 

blind deconvolution pada dasarnya tidak memiliki formula yang pasti dalam 

mengkalkulasi nilai PSF sehingga eksperimen dengan blind deconvolution 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian data output, seperti contoh perbedaan kecil 

nilai PSF baik lebih tinggi maupun lebih rendah terkadang memberikan hasil 

deblurring yang jauh lebih buruk dibanding sampel input berdasarkan penelitian 

(Baraniak dkk., 1999). Keakuratan nilai PSF sangat penting untuk menentukan 

kualitas deblurring sebuah citra. Metode Maximum A Posteriori adalah salah satu 

cara estimasi probabilitas nilai PSF berbasis Bayesian yang terbukti memiliki 

toleransi lebih baik dalam proses deblurring dibanding metode blind deconvolution 

lain seperti Estimation Maximization (EM) atau Lucy-Richardson, serta memiliki 

toleransi terhadap efek noise dalam skala kecil (Kotera dkk., 2013). Perkembangan 

terbaru estimasi MAP dalam blind deconvolution menyertai data prior dari 

persebaran gradien koordinat sampel citra dalam perhitungannya sehingga 
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menghasilkan output PSF dan deblurring yang lebih stabil berdasarkan penelitian 

(Kotera dkk., 2013). 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan blind deconvolution pada proses deblurring citra berbasis 

desktop. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang harus ditentukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.  Penelitian ini mendalami proses deblurring dari citra yang telah tersedia 

dari penelitian Understanding and Evaluating Blind Deconvolution Algorithms 

(Levin dkk., 2009). 

2.  Sampel citra akan dikonversi ke format JPEG grayscale untuk 

mempermudah proses deblurring. 

3. Percobaan iterasi yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan nilai 

satu (1) hingga dua belas (12). 

4.  Aplikasi dijalankan pada desktop. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan blind deconvolution 

pada proses deblurring citra dengan perincian bentuk penelitian sebagai berikut. 
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1.  Mengimplementasikan Blind Deconvolution dengan teknik Maximum A 

Posteriori (MAP) dalam melakukan estimasi citra hasil deblurring. 

2.  Mendapat hasil Point Spread Function (PSF) yang sesuai untuk dijadikan 

sebagai acuan dalam proses deblurring. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut. 

1.  Penelitian ini bermanfaat untuk membantu user mengidentifikasi lebih jelas 

citra yang diambil dan dapat menganalisis komponen pada citra tersebut, terutama 

pada bidang medis dan astronomi. 

2.  Proses deblurring dapat dimanfaatkan sebagai tahap pertama pemulihan 

citra sebelum memasuki proses restorasi selanjutnya seperti denoising atau proses 

manipulasi citra. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan ini. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mendeskripsikan tentang teori-teori ataupun metode yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Teori maupun metode yang digunakan antara lain citra 
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digital, deblurring, Point Spread Function, blind deconvolution, dan Maximum A 

Posteriori. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan metode penelitian dan rancangan aplikasi deblurring citra, baik 

rancangan fungsional maupun antarmuka pengguna. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian fungsional dari aplikasi deblurring citra. 

Selain itu, pada bab ini juga terdapat hasil pengujian yang telah dilakukan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan berisi saran 

yang diberikan untuk penelitian ke depannya. 
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