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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra Digital 

 Citra yang bersifat digital terdiri atas komponen yang disebut piksel 

(Hansen dkk., 2017) dan disimpan dalam bentuk matriks (Pesco dkk.). Setiap piksel 

memiliki intensity atau intensitas untuk mengisi sebagian kecil warna yang mengisi 

keseluruhan citra. Warna pada piksel yang mengisi citra digital disusun dari 

kombinasi warna-warna primer, salah satu warna primer yang paling sering dipakai 

yaitu merah, hijau, dan biru yang disebut sebagai model warna RGB (Sachs, 1996). 

Model citra RGB memiliki tiga (3) atribut utama dalam menyimpan informasi 

warna, yaitu hue, saturation, dan intensity. Komponen tersebut tersimpan dalam 

informasi citra digital yang dapat dimanfaatkan untuk image processing. 

 Warna citra RGB dibentuk dari beberapa lapisan channel warna 

(multichannel color), yakni merah, hijau, dan biru, sehingga citra RGB memiliki 

tiga (3) lapis matriks yang menyimpan nilai setiap warna. Pada proses deblurring, 

citra digital umumnya akan dikonversi menjadi format grayscale dengan cara 

mengambil matriks grayscale dari salah satu warna RGB, sehingga mempermudah 

kalkulasi selama deblurring karena hanya menggunakan satu (1) channel warna 

(Nagelli dkk., 2014).  
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Gambar 2.1 Channel warna RGB beserta atribut grayscale di dalamnya 

(Sumber: https://www.psdbox.com/tutorials/color-channels-in-photoshop) 

Sebuah citra grayscale hanya memiliki nilai intensity dan tidak memiliki 

hue maupun saturation. Konversi citra RGB menjadi grayscale pada dasarnya 

dilakukan dengan menghilangkan warna dasar merah, hijau, dan biru pada citra 

tersebut (Nagelli dkk., 2014). 

2.2 Deblurring 

 Image deblurring adalah proses pemulihan citra menjadi bentuk asli dan 

tajam dengan menghitung model matematika dari proses blurring atau pengkaburan 

(Hansen dkk., 2007). Blur bisa terjadi saat proses pengambilan citra secara digital 

akibat titik pixel tertentu seputar objek yang difoto menyebar ke titik-titik pixel di 

sekitarnya. Blur dapat dikategorikan ke dalam lima (5) bagian, antara lain object 

motion blur, camera shake blur, defocus blur, atmosphere turbulence blur, dan 

intrinsic physical blur (Wang dkk., 2014). Seperti contoh, sistem optik pada lensa 
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kamera digital yang kurang fokus menyebabkan cahaya sekitar obyek yang difoto 

menjadi tersebar atau kabur, atau adanya turbulensi pada atmosfir menyebabkan 

teleskop kurang akurat dalam menangkap cahaya pada obyek luar angkasa.  

 Kalkulasi tingkat blurring sebuah citra dicitrakan melalui persamaan 

berikut (Campisi dkk., 2007). 

𝑔 = 𝐻 ∗ 𝑢 + 𝑛  

Dimana g adalah obyek citra input yang memiliki blur, H adalah nilai Point 

Spread Function (PSF). PSF merepresentasikan tingkat penyebaran blur dari satu 

titik cahaya. Nilai u adalah estimasi obyek citra yang asli, dan n adalah nilai dari 

additive noise. Berdasarkan persamaan tersebut, kualitas deblurring ditentukan dari 

nilai PSF yang ada, semakin akurat nilai PSF maka hasil estimasi deblurring citra 

yang dihasilkan semakin baik (Campisi dkk., 2007). 

 

2.3 Point Spread Function 

 Blurring umumnya terjadi akibat adanya satu bagian pixel berwarna terang 

yang tersebar ke titik-titik pixel di sekitarnya. Titik pixel yang berwarna terang 

tersebut disebut dengan point source. Point Spread Function, atau disebut juga blur 

kernel adalah fungsi yang menggambarkan penyebaran point source pada sebuah 

citra (Hansen dkk., 2006). Perbedaan antara point source dan point spread function 

dicitrakan melalui Gambar 2.2. 

 (2.1) 
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Gambar 2.2 Perbedaan point source dan Point Spread Function 

(Sumber: Hansen dkk.,2007, p.24) 

Dalam pengambilan citra khususnya pada bidang astronomi dan 

microscopy, nilai PSF telah ditentukan secara eksperimental. Seperti contoh pada 

pengambilan citra obyek luar angkasa, sumber point source ditetapkan dari bintang 

pada citra 2.1 (Hansen dkk., 2007). Pada mikroskop, sumber point source adalah 

diameter dari titik difraksi lensa mikroskop tersebut. Citra yang tidak memiliki 

point source yang jelas lebih sulit mencari nilai PSF yang pasti sehingga diperlukan 

proses yang berulang-ulang dalam menerka nilai PSF sehingga memberikan hasil 

deblurring yang jelas (Hansen dkk., 2007). 

 

2.4 Blind Deconvolution 

 Blind deconvolution adalah metode untuk mengembalikan citra yang 

terdistorsi akibat blur tanpa atau sebagian mengetahui nilai PSF yang persis (Jiang 

dkk., 2003). Proses blind deconvolution dapat dilakukan secara iteratif maupun 

non-iteratif. Metode blind deconvolution secara iteratif bisa menggunakan beberapa 

alternatif teknik dalam perhitungannya, antara lain estimasi Maximum A Posteriori 

(MAP) dan algoritma Expectation Maximization (EM). Pada metode blind 

deconvolution secara non-iteratif menggunakan beberapa alternatif teknik seperti 
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Simulated Annealing (SA) dan Nonnegative and Support Constraints Recursive 

Inverse Filtering (NASRIF) (Jiang dkk., 2003).  

 Metode blind deconvolution adalah salah satu teknik deblurring yang terus 

dikembangkan hingga sekarang karena metode ini umumnya menghasilkan ill-

posed problem, yaitu sedikit perubahan nilai variabel dapat menghasilkan output 

yang berbeda jauh (Kotera dkk., 2013). Efek samping lain dari blind deconvolution 

adalah munculnya boundary effect atau ringing artifact pada hasil citra yang telah 

di-deblur akibat kurangnya informasi mengenai intensitas piksel pada citra asli 

(Kotera dkk., 2013). 

Proses blind deconvolution dimulai dengan menganalisis citra yang diinput, 

kemudian mengestimasi nilai PSF dan citra asli. Proses mengukur nilai PSF bisa 

dengan cara mengukur lebar blur di sekitar kontur objek, selanjutnya nilai PSF 

ditentukan menggunakan formula probabilitas (MathWorks, 2001). Selanjutnya 

proses deblurring dilakukan dengan mengurangi PSF pada citra input. Setelah itu 

dibuat array yang berisi nilai perbedaan kontras tinggi dengan estimasi citra asli, 

nantinya bagian yang memiliki perbedaan kontras tinggi akan dihapus 

(MathWorks, 2001). Proses blind deconvolution akan dilakukan berulang kali 

sampai didapat estimasi nilai PSF yang baik dan output hasil deblurring yang 

optimal (MathWorks, 2001). Alur dasar proses blind deconvolution dicitrakan 

melalui tahap pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 
   

Masukkan citra 

simulasi yang 

memiliki blur 

Tebak ukuran 

PSF dari citra 

Kurangi area 

berkontras 

tinggi 
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Gambar 2.3 Alur dasar proses blind deconvolution 

(Sumber: MathWorks, 2001, p.342) 
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 Proses mengestimasi PSF dan citra deblur dalam blind deconvolution 

membutuhkan salah satu fungsi penting yaitu Fourier Transform (Campisi dkk., 

2007). Fourier Transform adalah sebuah fungsi untuk mengonversi format citra 

spasial atau citra yang biasa dilihat dalam format RGB ke dalam format sinyal 

frekuensi atau spektrum agar analisis citra lebih mudah dilakukan. Wujud fungsi 

Fourier Transform dapat digambarkan ke dalam beberapa bentuk, seperti 

gelombang sinus kosinus, spektrum amplitude, dan spektrum phase (Cahill, 2003). 

Amplitude menggambarkan seberapa banyak intensitas frekuensi yang terdapat 

pada sebuah citra, sedangkan phase menggambarkan dari mana frekuensi sebuah 

citra dimulai (Cahill, 2003). Algoritma untuk mengonversi citra ke sinyal frekuensi 

disebut juga Fast Fourier Transform (FFT) / Discrete Fourier Transform (DFT), 

sedangkan algoritma untuk mengonversi balik sinyal frekuensi ke citra semula 

disebut Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) / Inverse Discrete Fourier 

Transform (IDFT). Contoh citra asli dan bentuk amplitude dari citra tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 2.4.  

 
Gambar 2.4 Citra asli (kiri) dan tampilan spektrum amplitude-nya (kanan) 

(Sumber: Cahill, 2003) 
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Spektrum citra blur dapat terlihat dalam bentuk Fourier Transform dengan 

arah blur digambarkan berlawanan dengan arah blur pada citra sesungguhnya 

(Cahill, 2003). Jika sebuah citra diterapkan gaussian blur ke arah horizontal, maka 

akan terlihat arah blur pada spektrum magnitude dalam bentuk vertikal seperti 

contoh citra blur dan bentuk amplitude-nya ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Citra blur (kiri) dan tampilan spektrum amplitude-nya (kanan) 

(Sumber: Cahill, 2003) 

2.5 Ringing Artifact 

Ringing artifact atau boundary effects adalah kesalahan yang muncul berupa 

sinyal spektrum yang tidak seharusnya ada pada sebuah citra. Secara visual, ringing 

artifact berbentuk seperti garis palsu yang mengikuti kontur pada bagian citra 

tertentu. Dalam transformasi Fourier Transform pada metode blind deconvolution, 

kurangnya informasi yang jelas untuk membedakan batas garis citra akibat blur  

menyebabkan munculnya garis-garis kontur yang berulang pada citra hasil deblur 

(Liu dkk., 2008). Beberapa metode untuk mengurangi ringing artifact antara lain 

Reflective Boundary Condition, Anti Reflective Boundary Conditions, Edgetaper, 

dll (Liu dkk., 2008). Contoh perbandingan ringing artifact dengan citra aslinya 

ditunjukkan pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Perbedaan citra dengan ringing artifact (kiri) dan normal (kanan) 

(Sumber:  Stadler dkk., 2007) 

 

2.6 Maximum A Posteriori 

 Pada persamaan matematika dalam menentukan tingkat blurring, perlu 

diestimasi nilai  H dan u secara iteratif. Metode blind deconvolution pada dasarnya 

memiliki ill-posed problem atau tidak memiliki formula yang pasti dalam 

mengestimasi nilai H, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hasil 

deblurring citra. Oleh karena itu digunakan sebuah metode probabilitas Bayes untuk 

menghitung estimasi nilai H dan u menggunakan estimasi Maximum A Posteriori 

(MAP) sehingga dapat diperoleh nilai PSF dan perkiraan citra asli yang lebih 

akurat. Estimasi MAP adalah proses memaksimalkan peluang posterior untuk 

memperoleh estimasi nilai dari variabel yang tidak diketahui berdasarkan data input 

yang diberikan (Murphy, 2012). Dalam statistik Bayesian, peluang posterior atau 

posterior probability adalah peluang munculnya nilai dari suatu kejadian acak (Lee, 

2004). 

Penelitian Kotera dkk. (2013) mengembangkan estimasi baru MAP dengan 

menyertai data prior dari persebaran gradien citra input untuk memberikan nilai 

peluang H dan u yang lebih stabil dalam setiap iterasinya. Prior atau probability 
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distribution prior adalah nilai probabilitas yang menghitung kuantitas dari sampel 

yang belum diketahui datanya pastinya. Secara keseluruhan, alur proses blind 

deconvolution dengan estimasi MAP ditunjukkan pada Gambar 2.7 (Wang dkk., 

2014). 

 
Gambar 2.7 Alur proses blind deconvolution dengan estimasi MAP 

(Sumber: Wang dkk., 2014, p. 10) 

 Alur proses estimasi nilai H dan u menggunakan metode estimasi MAP 

dengan menyertai data prior berdasarkan penelitian Kotera dkk. ditunjukkan 

melalui flowchart pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Alur proses estimasi MAP dengan menyertai data prior 

(Sumber: Pooja, dkk., 2016) 
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Persamaan utama dalam mencari estimasi nilai H dan u secara dasar 

ditunjukkan dengan mencari peluang P(u,H|g) dimana nilai u dan H akan dicari 

berdasarkan nilai g yang telah diketahui. Rumus estimasi MAP berdasar pada 

rumus berikut (Kotera dkk., 2013).  

𝑃(𝑢, 𝐻|𝑔) ≡ 𝑃(𝑔|𝑢, 𝐻) 𝑃(𝑢, 𝐻) = 𝑃(𝑔|𝑢, 𝐻)𝑃(𝑢)𝑃(𝐻) 

 Prior dalam menghitung P(u) dan P(h) agar menghasilkan asumsi nilai u 

dan H yang lebih stabil. Perhitungan P(u,H|g) dilakukan dengan menyederhanakan 

energy function L(u,H) yang ditunjukkan melalui rumus berikut (Kotera dkk., 

2013). 

𝐿(𝑢, 𝐻) =  − log(𝑃(𝑢, ℎ|𝑔)) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 Nilai logaritma negatif dari P(u,h|g) lebih detailnya dihitung melalui 

persamaan berikut (Kotera dkk., 2013). 

𝐿(𝑢, 𝐻) =  
𝛾

2
 ||𝑢 ∗ 𝐻 − 𝑔||2

2 + 𝑄(𝑢) + 𝑅(𝐻) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Q(u) dan R(H) adalah nilai penstabil untuk menghitung prior dari u dan H. 

Nilai Q(u) dihitung dengan mencari jumlah akar dari total kuadrat Dxu dan Dyu. 

Dxu dan Dyu merupakan fungsi turunan dari U. Persamaan Q(u) ditunjukkan 

melalui persamaan berikut (Kotera dkk., 2013). 

𝑄(𝑢) =  − log(𝑃(𝑢)) =  ∑ √|𝐷𝑥𝑢|𝑖
2 +  |𝐷𝑦𝑢|𝑖

2

𝑖
 

 (2.2) 

 (2.3) 

 (2.4) 

 (2.5) 
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Data R(H) dicari melalui persamaan Laplace dengan menganalisis nilai 

matriks PSF untuk mendapatkan nilai positif melalui rumus berikut (Kotera dkk., 

2013).  

𝑅(𝐻) =  ∑ 𝜑(𝐻𝑥,𝑦), 𝜑(𝐻𝑥,𝑦) =  {
𝐻𝑥,𝑦    𝑖𝑓 𝐻𝑥,𝑦 > 0

+∞    𝑖𝑓 𝐻𝑥,𝑦 < 0
 

𝑖

 

 Berdasarkan persamaan dari Kotera dkk. proses blind deconvolution secara 

sederhana dilakukan dengan mencari data peluang P(g) kemudian 

menggabungkannya dengan data prior PSF dan estimasi citra asli, yang kemudian 

menghasilkan proses deblurring. Pada praktiknya, energy function L(u,H) sesuai 

Rumus 2.3 dilakukan dalam dua (2) tahap untuk menyederhanakan fungsi P(u) dan 

P(H) (Kotera dkk., 2013).  

  

 (2.6) 
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