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Jenis Graphics Multimedia 

 Bitmap Graphics 

Lebih cocok untuk citra foto 
yang membutuhkan variasi 
warna yang kompleks 

 

 Vector Graphics 

Lebih cocok untuk  ilustrasi 
yang membutuhkan 
pengukuran yang tepat 



Jenis Graphics Multimedia 

Bitmap 

Vektor 



Permodelan Citra 

 Bitmap Graphics 

 Citra dimodelkan sebagai bentuk matematis 

 Object-oriented graphics 

 

 Vector Graphics 

 Citra dimodelkan dalam suatu senarai dari nilai piksel 

 Raster Graphics 



Editing Program 
 Bitmap Graphics 

 Painting programs (contoh: Photoshop, Paint) 
 Tekstur dan warna yang kontinyu 
 Menerapkan efek semacam blur sangat mudah 
 Gambar akan kabur jika diperbesar/resize 
 Sukar untuk memilih obyek secara individu 

 
 Vector Graphics 

 Drawing programs (contoh: Flash, Freehand, Illustrator) 
 Bentuk sederhana dengan warna flat atau gradasi 
 Untuk menerapkan efek, harus diubah menjadi bitmap terlebih 

dahulu 
 Gambar tetap sama pada saat di-scaled/resize 
 Mudah untuk memilih obyek secara individu 



Ukuran Image 
 Bitmap Graphics 

 Untuk tiap luas yang sama akan menyimpan jumlah 
data yang sama, tidak peduli seberapa kompleks isinya 

 Jumlah data dipengaruhi juga oleh tingkat kedalaman 
warna (bit depth) 

 

 Vector Graphics 
 Dipengaruhi isi image 

 Menyimpan deskripsi obyek 

 Makin kompleks gambar, makin banyak deskripsi yang 
dibutuhkan 



Converting Image Format 

 Vector  Bitmap (lebih mudah) 

Proses: rastering / rendering 

 

 Bitmap  Vector (cenderung sulit) 

Proses: contour tracing 



Converting Image Format      
  TrueType / PostScript Type font 
 
 
 
 Bitmapped font 
 
 
 
 
 
 
 

   Render as bitmap 

 Optical Character 

Recognition (OCR) Contour Trace 



Converting Image Format 



Bitmap Graphics 

 Citra diperoleh melalui pemindai, kamera digital atau 
alat lain, dan merupakan format "alami" untuk layar 
dan printer 

 Citra dibangun dari grid-grid warna 

 Pada layar, grid terdiri atas pixel-pixel. Sedangkan 
pada printer, grid terdiri atas titik-titik (dots) 

 Bergantung pada kemampuan alat, pixel/dot dapat 
bervariasi dari dua warna hingga jutaan warna 



Mengedit Citra Bitmap 

 Citra bitmap mudah diedit menggunakan program paint 
interaktif 

 Dapat diterapkan filter, memodifikasi warna, mengedit 
bagian-bagian kecil 

 Diperlukan adanya layer untuk mempermudah pengeditan 

 Operasi yang umum dilakukan: 

 Blur and Sharpen 

 Colour correction 

 Brightness/Contrast adjustment 

 Touch-up 



Kelebihan Citra Bitmap 

 Mudah direpresentasi sebagai kumpulan byte 

 Diproduksi oleh banyak alat masukan 

 Mudah diedit 

 Dapat disajikan dengan baik pada alat keluaran seperti 
monitor CRT dan printer 



Kekurangan Citra Bitmap 

 Ukuran besar 

 Tidak dapat diskalakan dengan baik 

 Citra asli  diperkecil  diperbesar kembali  
informasi hilang 



File Format 
 GIF (Graphics Interchange Format) 

 256 warna 

 Lossless compression 

 Mendukung transparency dan animated 

 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
 Lossy compression 

 

 PNG (Portable Network Graphics) 
 Lebih dari 256 warna 

 Memiliki alpha channel transparencies 



GIF Format 

 Cocok untuk menyimpan teks/lineart, desain mekanik 
(blue-print), dan citra dengan sedikit warna 

 Termasuk format yang paling populer terutama di web 

 Dapat menyimpan beberapa citra yang kemudian 
ditampilkan seperti animasi (Animated GIF) 

 Dapat mendefinisikan warna tertentu sebagai 
"background" sehingga warna itu akan menjadi 
transparan (Transparent GIF) 



Animated GIF 

 File berisikan kumpulan frame yang "ditumpukkan" 

 Tidak perlu software tambahan untuk 
menampilkannya 

 Merupakan format standar di web untuk 
menampilkan animasi sederhana 



JPEG Format 
 Cocok untuk menyimpan citra fotografi atau lukisan 

yang kaya warna 

 Menggunakan kompresi "lossy" untuk memperkecil 
ukuran file, kualitas citra yang disimpan dalan format 
JPEG akan menurun 

 Derajat kualitas (quality factor) dapat diatur: 
 Jika nilai faktor mendekati 100, degradasi minimal tetapi 

kompresi tidak terlalu signifikan 

 Jika nilainya mendekati 0, ukuran file sangat kecil tetapi 
kualitas citra akan buruk 

 Nilai yang biasa digunakan adalah sekitar 75 



Jenis Format JPEG 
 Sequential/Optimized JPEG 

Menyimpan citra sebagai bitmap tunggal 

 

 Progressive JPEG 

Menyimpan citra sedemikian hingga mula-mula 
muncul sebagai citra yang kurang fokus lalu menjadi 
semakin jelas 
 Kelebihan: memberikan gambaran isi citra tanpa harus 

menunggu citra selesai diunduh 

 Kekurangan: memerlukan daya komputasi lebih untuk 
menampilkannya 



GIF vs JPEG 



PNG Format 
 Alternatif GIF, menggunakan kompresi lossless 

 Mendukung tiga tipe citra: 

Truecolor, Grayscale, dan Palette (8-bit) 
 JPEG mendukung 2 tipe pertama 

 GIF mendukung yang ke-3 

 Kompresi lebih baik, menggunakan algoritma Deflate yang 
merupakan perbaikan dari algoritma Lempel-Ziv 

 Interlacing lebih baik dan lebih cepat ditampilkan daripada 
Interlaced GIF 

 Support 16-bit grayscale atau 24/48-bit warna (Truecolor) 

 Support 8/16-bit untuk alpha channel (Transparency) 

 Menyimpan pengaturan gamma pada platform pembuat citra 



Vector Graphics 

 Citra dibuat melalui deskripsi matematis satu atau 
lebih elemen citra, daniasanya tidak hanya melibatkan 
vektor sederhana tetapi juga vektor kurva lainnya 

 Citra kemudian disimpan menggunakan rangkaian 
bentuk dasar dan garis dengan parameternya (titik 
awal, panjang, dll) 

 Berguna untuk menyimpan gambar yang dihasilkan 
komputer, dan gambar lainnya yang dapat dipecah 
menjadi bentuk-bentuk geometris sederhana 



Istilah dalam Vector Graphics 

 Antialiasing 

 Bentuk (shape) 

 Primitif: point, line, rectangle, round rectangle, ellipse, 
polyline, polygon 

 Turunan: 3D model 

 Kurva kuadratik & kubik, serta arc 

 Stroke and Fill 



Mengedit Citra Vektor 

 Citra vektor dapat diedit dengan 
menambah/mengurangi bentuk di dalamnya dan 
dengan mengubah parameter melalui transformasi 

 Transformasi tidak menghilangkan informasi citra 
karena dapat dikembalikan ke aslinya 

 Transformasi yang umum dilakukan: 

 Translation and Rotation 

 Reflection 

 Scaling 

 Shearing 



Kelebihan Citra Vektor 

 Data vektor dengan mudah diskalakan untuk 
menyesuaikan dengan resolusi perangkat output 

 Biasanya disimpan sebagai file teks sehingga mudah 
diedit 

 Mudah diubah ke citra bitmap 

 Mudah digunakan oleh plotter 



Kekurangan Citra Vektor 

 Sulit untuk citra kompleks seperti foto 

 Hasil penggambaran (rendering) citra tergantung pada 
aplikasi yang digunakan 

 Proses rendering dapat memakan waktu lama karena 
tiap elemen digambar satu per satu secara berurutan 



Penggunaan Gambar 

 Grafik dan Tabel 

 Menyediakan data spesifik, menunjukkan 
kecenderungan umum data atau menggambarkan 
hubungan antara data dan trend data 

 

 Diagram 

 Membantu menjelaskan konsep proses, aliran atau 
keterkaitan 

 Contoh: Flow Diagram, gambar skematis, Block 
Diagram 



Kelebihan Penggunaan Gambar 

 Menyampaikan banyak informasi secara cepat 

"One picture explains more than thousand words" 

 Menambahkan simulasi visual dan warna 

 Dapat berkomunikasi lintas batas bahasa 

 Meningkatkan media lainnya 



Kekurangan Penggunaan Gambar 

 Kurang memberikan penjelasan secara mendalam 

 Terkadang tidak dapat menyampaikan seluruh pesan 

 Dapat disalahartikan karena persepsi tiap orang 
berbeda-beda 

 Harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan 
pesan tidak ambigu 


