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ABSTRAK 

Pengolahan citra merupakan suatu teknik pengolahan gambar yang  bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas suatu gambar. Sehingga gambar yang ditampilkan akan mudah untuk dilakukan 

analisis. 

Segmentasi citra merupakan suatu proses yang  dilakukan untuk memisahkan objek dengan 

background dari gambar berdasarkan ciri tertentu, di dalam proses segmentasi citra  salah satunya adalah 

segmentasi warna. 

Segmentasi warna merupakan proses untuk memisahkan objek sesuai dengan warna yang 

terdapat di dalam objek tersebut.  Warna yang utama dan paling dasar adalah RGB (Red, Green, Blue) 

dengan adanya warna dasar itu dapat dikombinasikan untuk membentuk warna baru. 

Hasil dari penelitian ini  yaitu untuk membuat sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi objek 

berdasarkan dari warna. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama , yaitu menormalisasi citra, 

segmentasi warna , dan boundary objek. Aplikasi ini telah dapat melakukan deteksi objek dengan 

kondisi yang sederhana dan dengan  tipe data gambar PNG. 

 

Kata Kunci : Pengolahan Citra, Segmentasi Citra, Segmentasi Warna,  Deteksi Objek
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ABSTRACT 

Image Processing is an image processing technique that purpose to improve the quality of an 

image. So the image displayed will be easy to analyze. 

Image Segmentation is a process for saparate objects  with background from images based on 

certain characteristics, the part of image segmentation is color segmentation. 

Color Segmentation is a process for separating objects based on color from the object. The main 

and the most color is RGB (Red, Green, Blue), with the basic color that can be combined to create new 

color. 

The results of research is making  an aplication that can  be detected object  based from color. 

This aplication has  some main functions, that is normalizing image, color segmentation, and boundary 

object. The aplication is able to detection object with simple conditions and PNG  image data type. 

 

Keywords: Image Processing, Image Segmentation, Color Segmentation, Object Detection.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian  dalam pengerjaan Tugas Akhir. Di 

dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 

metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

1.1. Latar Belakang 

Citra atau gambar merupakan  salah satu komponen multimedia yang memegang 

peranan penting sebagai bentuk informasi visual. Pengolahan Citra (Image Processing) adalah 

pemrosesan citra, khususnya menggunakan komputer menjadi gambar yang kualitasnya lebih 

baik. Setelah dilakukan Pengolahan Citra (Image Processing) dilanjutkan kepada Image 

Analysis. Image Analysis merupakan proses mengidentifikasi sebuah objek yang terdapat di 

dalam sebuah gambar dengan menggunakan computer vision untuk mempermudah proses 

identifikasi, karena computer vision merupakan teknologi komputer yang mengajarkan sebuah 

mesin bagaimana cara melihat [BUD14]. 

Kemampuan manusia dalam membedakan suatu objek sangat sempurna, dengan 

menggunakan indera penglihatan berupa mata, manusia dapat membedakan sebuah objek 

dengan sangat mudah, akan tetapi bagi komputer itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. 

Kemampuan manusia tersebut mulai dikembangkan di dalam dunia teknologi komputer, salah 

satunya dengan menggunakan object detection. Object Detection merupakan bagian dari 

computer vision, dengan adanya object detection dapat dimaksimalkan untuk mendeteksi 

sebuah objek yang terdapat di dalam gambar. Object Detection dapat berguna juga untuk 

menentukan keberadaan suatu objek dan/atau ruang lingkupnya, dan lokasi objek tersebut di 

dalam sebuah gambar [JAL16]. 

Objek memiliki indikator tertentu yang dapat digunakan sebagai tanda bahwa objek 

tersebut berbeda dengan objek yang lainnya, salah satunya adalah warna. Namun, perlu 

dilakukan segmentasi warna. Segmentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pembagian dalam segmen, yaitu membagi menjadi beberapa bagian, sedangkan segmentasi 

warna merupakan proses memisahkan antara objek dengan background berdasarkan ciri warna 

tertentu dari objek tersebut [PAM12].  

Kemampuan komputer dalam mengetahui sebuah objek di dalam gambar dapat 

diindikasikan dengan kemampuan untuk mendeteksi objek berdasarkan warna dari sebuah 

gambar, dengan demikian perlu dicari langkah-langkah yang digunakan agar mampu 

mempermudah komputer dalam mencari atau mendeteksi objek berdasarkan warna, oleh karena 

itu, pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah aplikasi Teknik Deteksi Objek dengan 

memanfaatkan Segmentasi Warna.
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan 

yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pemanfaatan Segmentasi Warna untuk melakukan deteksi warna objek ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang bisa digunakan untuk deteksi warna objek ? 

3. Bagaimana algoritma untuk deteksi warna objek ? 

4. Bagaimana validitas algoritma tersebut dalam melakukan deteksi warna objek ? 

1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui fungsi segmentasi warna untuk deteksi warna objek. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi deteksi warna objek. 

3. Mengetahui algoritma untuk deteksi warna objek. 

4. Mengukur tingkat validitas algoritma untuk deteksi warna objek. 

1.4. Lingkup Tugas Akhir 

Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 

1. Mencari Objek berdasarkan dari warna standar RGB (Red, Green, dan Blue). 

2. Range warna RGB telah ditentukan. 

3. Hanya berlaku satu warna dalam satu kali waktu pencarian. 

4. Objek yang digunakan adalah objek primitive (contoh : persegi, bulat, segitiga, dll). 

5. Background dari gambar hanya berwarna putih. 

6. Tipe data dari gambar adalah PNG. 

1.5. Metodelogi Penelitian Tugas Akhir 

Pada tugas akhir ini metodologi yang digunakan disesuaikan dengan metode pembangunan 

aplikasi, yaitu Software Development Life Cycle (SDLC). Adapun tahapan-tahapan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini sebagai berikut: 
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 Berikut merupakan penjelasan mengenai gambar 1.1. Metodelogi Tugas Akhir: 

1. Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan penelusuran referensi yang bersumber dari buku, jurnal, media, para pakar 

atau dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun dasar teori yang 

digunakan di dalam penelitian. 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahapan untuk mengenali suatu masalah. Tujuan dari identifikasi 

masalah adalah untuk mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan proses untuk menentukan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan 

dibangun. Dengan dilakukan analisis kebutuhan, kita dapat menentukan batasan-batasan dari aplikasi 

tersebut. Untuk mendapatkan kebutuhan dari software, cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

melakukan wawancara, survey, atau diskusi. Informasi yang didapatkan kemudian di analisis 

sehingga didapatkan kebutuhan dari software yang akan dibangun. 

4. Desain Sistem 

Desain system merupakan proses pengembangan dari analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, mulai 

dibuat perancangan sistem secara keseluruhan, tujuan dari desain sistem adalah untuk digunakan 

dalam pembangunan aplikasi. 

5. Implementasi Perangkat Lunak 

Implementasi Perangkat Lunak merupakan tahapan pembangunan perangkat lunak. Pada tahapan 

ini, perangkat lunak dibangun sesuai dari desain sistem yang telah ditentukan. Dibangun dengan 

menggunakan Bahasa pemrograman tertentu. 

 

 

Studi Literatur 

Identifikasi Masalah 

 
Analisis 

Kebutuhan 
Desain Sistem Implementasi 

Perangkat lunak 
Testing 

Kesimpulan TA 

Pembangunan Aplikasi 

Gambar 1. 1. Metodologi Tugas Akhir 
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6. Testing  

Testing merupakan tahapan untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi. Tujuan dari testing adalah 

untuk menemukan kesalahan dan memperbaiki kesalah dari aplikasi. 

7. Kesimpulan Tugas Akhir 

Kesimpulan tugas akhir merupakan tahapan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian tugas akhir 

yang telah dilakukan. 

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir 6 (enam) bab, masing-masing bab dibagi atas subbab dengan maksud 

agar laporan tugas akhir dapat lebih terperinci dan akan mempermudah pemahan masing-masing 

bab. 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 

pengerjaan tugas akhir. Pada bagian ini berisi latar belakang, indentifikasi masalah, tujuan 

tugas akhir, lingkup, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan juga memaparkan 

hasil dari penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta 

penyusunan laporan tugas akhir. 

BAB 3  SKEMA PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran system serta deskripsi hasil analisis system yang 

dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan system selanjutnya. Pada bagian ini berisi 

kerangka tugas akhir, skema analisis, analisis masalah dan manfaat tugas akhir, serta 

pemilihan kerangka pemilihan teoritis. 

BAB 4  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan dari aplikasi yang akan dibangun. Berisi 

diagram dan kebutuhan lainnya untuk menunjang pembangunan aplikasi tersebut. 

BAB 5  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang proses pembangunan perangkat lunak berdasarkan dari hasil analisis 

dan perancangan. Dalam bab ini juga, menjelaskan tentang hasil dari pengujian aplikasi yang 

telah dibuat. 

BAB 6  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian daftar pustaka berisi mengenai literatur atau sumber-sumber yang digunakan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir. 
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LAMPIRAN 

Bagian ini berisi hal-hal yang bersifat khusus sebagai kelengkapan dokumentasi yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
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