
Pertemuan ke-1



�Citra (gambar) memegang peranan 
penting dalam perspektif manusia yang 
dilihat oleh mata.

�Mata manusia memiliki keterbatasan 
dalam menangkap sinyal 
Mata manusia memiliki keterbatasan 
dalam menangkap sinyal 
elektromagnetik, tetapi komputer atau 
mesin pencintraan lainnya dapat 
menangkap hampir keseluruhan sinyal 
elektromagnetik mulai dari gamma 
hingga gelombang radio.



�Teknologi pengolahan citra dapat masuk ke 
berbagai bidang seperti:
� Biomedis � Computerized Tomography/ 

CT : mendeteksi tumor atau kanker rahim, 
identifikasi penyakit paru-paru, hati, identifikasi penyakit paru-paru, hati, 
tulang, segmentasi tulang dari otot 
lainnya, klasifikasi gigi, dan analisis citra 
mikroskopis. 3D Magnetic Resonance 
Imaging (MRI): mendapatkan pencitraan 
organ dalam tubuh manusia dengan 
menggunakan scanner MRI 



�Penginderaan Jarak Jauh (Remote 

Sensing) � citra satelit: memperoleh 

informasi penting dari sumber-sumber 

alam pertanian, perairan, kelautan, alam pertanian, perairan, kelautan, 

mineral, hutan, geologi, pencemaran air 

laut, kerusakan wilayah, polusi udara, 

identifikasi kapal laut.



�Biometrika � pemanfaatan sidik jari, iris, 

wajah, & sistem identifikasi lainnya.

�Fotografi � pengukuran posisi dan jarak 

bintang dari foto udara, penggunaan bintang dari foto udara, penggunaan 

citra dari gelembung hidrogen untuk 

menemukan berbagai partikel dasar.

�Volumetrik � kemampuan untuk 

merekonstruksi suatu citra 3 dimensi dari 

2 dimensi. Contoh: teknologi MRI



�Arsitektur � membuat desain visual 

suatu bangunan sebelum melakukan 

pembangunan yang sesungguhnya.

�Oseanografi � meneliti proses mikro �Oseanografi � meneliti proses mikro 

yang terjadi di permukaan laut dan 

sekitarnya.
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�Komputer dalam sistem pengolahan 

digital merupakan komp.umum yang 

dapat berupa PC hingga super 

komputer.komputer.

�Software yang digunakan dapat berupa 

software khusus pengolahan citra digital 

atau software bahasa pemrograman 

untuk mengimplementasikan algoritma 

pengolahan citra



�Storage merupakan media penyimpanan 

citra digital, yang berguna untuk media 

penyimpanan sementara selama proses 

dilakukan, tempat penyimpanan utama dilakukan, tempat penyimpanan utama 

yang selalu terhubung dengan komputer 

untuk mempercepat pemanggilan 

kembali, dan media penyimpanan untuk 

back up.



�Sensor citra berguna untuk proses akuisisi 
citra (mendapatkan atau membuat citra 
digital)

�Display untuk menampilkan citra digital
Hardcopy untuk mencetak kembali citra �Hardcopy untuk mencetak kembali citra 
digital ke dalam berbagai bentuk seperti 
CD, kertas film, dll.

�Network atau jaringan berguna untuk 
transmisi citra dan biasanya membutuhkan 
bandwith yang cukup besar.


