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Definisi Citra 

 Sebuah citra adalah representasi visual dan grafis 
beberapa informasi yang dapat ditampilkan pada layar  
komputer atau dicetak 

 Citra datang dalam berbagai bentuk: 

 Foto 

 Gambar 

 Lukisan 

 Peta 



Hardware utk Menampilkan Citra 



Cathode Ray Tube (CRT) 



Cathode Ray Tube (CRT) 



Cathode Ray Tube (CRT) 

 Sistem Tampilan Raster 



Sistem Koordinat 

 Dalam sistem komputer, untuk menampilkan grafik 
atau gambar digunakan Screen Coordinate 

 Perbedaan Screen Coordinate dengan Cartesian 
Coordinate: 



Display Adapter & Resolution 



Monitor LCD – LED 



Monitor Plasma 



Hardware utk Memperoleh Citra 

 Scanner dan produk digital imaging 

 Macam-macam bentuk scanner: 

 Drum 

 Flat-bed 

 Negatif / slide 

 Genggam 



Hardware utk Memperoleh Citra 

 Kamera digital 

 Menggunakan memory (bukan film) 

 Gambar ditransfer ke komputer 

 Resolusi bisa sangat tinggi 

 Jenis-jenis kamera: 

 Camcorder 

 Pocket camera 

 DSLR 

 PC webcam 



Hardware utk Memperoleh Citra 

 Graphics tablet dan digital pen 

 Disukai oleh artist / seniman 

 Memiliki sensitivitas tekanan 

 Digitizer tablet 

 Disukai seniman teknis 

 Mouse yang akurat  untuk 
membantu mendigitalkan gambar 



Warna 

 Cahaya putih disusun dari semua komponen cahaya 



Human Vision – Colour 



Human Vision – Brightness 



Human Vision – Contrast 



Model Warna 

 RGB – Red Green Blue 

(untuk monitor) 

 CMYK – Cyan Magenta Yellow 

(untuk printing) 



RGB Model 

 Menambahkan intensitas warna merah, hijau dan biru 
utk membuat warna, sehingga termasuk model aditif 

 Memberikan nilai intensitas untuk setiap piksel 
berkisar antara 0 (hitam) sampai 255 (cerah) 

 Misalnya warna merah cerah  R=246, G=20, B=50 



RGB Model 



RGB Monitor 



CMYK Model 

 Berdasarkan penyerapan cahaya pada tinta yang 
dicetak di atas kertas 

 Sebagian cahaya diserap dan sebagian dipantulkan 
kembali ke mata 

 Terkait dengan percetakan dan sering disebut model 
subtraktif Empat tipe: Cyan (C), magenta (M), kuning 
(Y) dan hitam (K) 



CMYK Model 



CMYK Print 



Colour Picker 



HSB Model 

 Berdasarkan persepsi manusia terhadap warna, 
menggambarkan tiga sifat dasar warna: 

 Hue (warna) 

 Saturation (kroma atau kekuatan warna) 

 Brightness (Kecerahan atau kegelapan warna) 



HSB Model 

 Hue 

Warna diukur dalam roda warna 



HSB Model 

 Saturation (or chroma) 

Kekuatan atau kemurnian warna 



HSB Model 

 Brightness 

Terang relatif atau kegelapan warna, juga diukur 
sebagai % 

 

0% 50% 100% 



Monochrome 

 1-bit (hitam atau putih) 

 640  480  37,5 kByte 



Grayscale 

 8-bit (256 tingkat keabuan) 

 640  480  300 kByte 



Colour Depth 
 1-bit per pixel = 2 colours (monochrome) 

 2-bits per pixel = 4 colours 

 4-bits per pixel = 16 colours 

 8-bits per pixel = 256 colours 

Umumnya cukup baik untuk gambar berwarna 

 16-bits per pixel = 65536 colours 

Kualitas yang lebih baik untuk gambar foto, juga dikenal 
dengan sebutan "high colour" 

 24-bits per pixel = >16 million colours 

Digunakan untuk menciptakan gambar realistik foto, juga 
dikenal dengan sebutan "true color" 



Menghitung Ukuran File Gambar 

 Width = lebar gambar dalam pixel 

 Height = tinggi gambar dalam pixel 

 Depth = jumlah bit yang digunakan untuk warna 
diukur dalam bit per pixel 

 

1024 bytes = 1 kilobyte (kB) 

1024 kilobytes = 1 megabyte (MB) 

8
bytesin  Size

depthheightwidth 




Contoh 

 Sebuah gambar dengan ukuran 640 x 480 dalam 24-bit 
warna, berapa ruang memori yang diperlukan? 

kBytes 900

bytes 921600

8

7372800

8

24480640
bytesin  Size











