
CEG4B3 

 

 

Randy E. Saputra, ST. MT. 



Video 
 Kata video berasal dari kata Latin "melihat" teknologi 

pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar 
bergerak 

 

 Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi 
(bidang hiburan) tetapi dapat juga digunakan dalam 
aplikasi lain di dalam bidang: 
 Periklanan (advertising) 

 Industri musik dan perfilman  

 Pendidikan 

 Goverment 

 



Jenis Video 

Film Seluloid 

Video Analog 

Video Digital 



Film Seluloid 

 Frame gambar secara sekuensial dicetak pada 
film/seluloid menggunakan teknologi peka cahaya 
mirip dengan proses fotografi 

 Film/pita seluloid harus diproses secara kimiawi 

 Untuk mengedit memerlukan pemotongan dan 
penggabungan film/pita seluliod 



Film Seluloid 



Film Seluloid 



Video Analog 
 Informasi video disimpan menggunakan kedalam 

format video televisi, film, videotape atau media non-
komputer 

 Setiap frame diwakili oleh tegangan sinyal 
berfluktuasi dikenal sebagai bentuk gelombang analog 
atau video komposit 

 Video komposit memiliki semua komponen video 
yaitu kecerahan, warna dan sinkronisasi dengan suara 

 Permasalahan yang dihadapi antara lain warna yang 
bercampur, ketajaman rendah, sulit atau bahkan tidak 
bisa untuk diedit atau dimodifikasi 



Video Analog 

 Kamera mengkonversi gambar ke media penyimpan 
untuk ditransimisikan yang ditangkap ke dalam sinyal 
analog dan dikirimkan/disimpan ke penerima 



Video Analog 



Video Digital 

 Video digital adalah digitalisasi sinyal video analog ke 
dalam format digital 

 Konversi dari analog ke digital memerlukan 
penggunaan ADC (Analog to Digital Converter) dan 
konversi dari digital ke analog memerlukan 
penggunanaan DAC (Digital to Analog Converter) 



Video Digital 
 Proses ADC (Analaog to Digital Converter) 

 Proses Encoding 

 Proses konversi gambar ke media penyimpan digital 

 Proses Decoding kembali dalam format digital 

 Proses DAC (Digital to Analog Converter) 



Video Digital 



Konektivitas Port Video 



Konektivitas Port Video 



Konektivitas Port Video 



Aspek Rasio 



Resolusi Layar 



Ukuran Layar 

 Seringkali spesifikasi layar diberikan oleh panjang 
diagonal (dalam inch) 

 Berikut ini beberapa formula yang dapat membantu 
dalam mencari tinggi (h), lebar (l) dan area (A), 
dimana r = aspect ratio dan d = panjang diagonal 



Standar Penyiaran Video 

 Terdapat dua standard untuk TV analog, yaitu NTSC 
dan PAL, sedangkan beberapa standard lain 
merupakan turunan dari dua standard tersebut 

 Di Perancis menggunakan standard SECAM, yang 
secara umum sama dengan PAL 

 

NTSC : National Television Standards Committee 

PAL : Phase Alternate Line 

SECAM : Sequential Color and Memory 



Standar Penyiaran Video 



Standar Penyiaran Video 

(25 fps) 



Menghitung Ukuran File Video 

 Kualitas berhubungan langsung dengan ukuran frame, 
ukuran gambar dan kedalaman warna 

 

File size = frame size  frame rate  color depth  time 

 

Frame size : ukuran tinggi  lebar gambar (pixel) 

Frame Rate : jumlah frame per detik (fps) 

Color depth : kedalaman warna (bit) 

Time : waktu (detik) 



Bit Rate Calculator 



Kompresi Video 

 Kompresi video dipengaruhi dari data video dan 
hardware yang digunakan pada video 

 

 Terdapat dua algoritma kompresi video, yaitu: 

 Spatial compression (intra-frame) 

Mengkompresi masing-masing gambar pada video 
tersebut 

 Temporal compression (inter-frame) 

Mengkompresi jumlah frame video 



Redundansi Spasial 

 Mengambil keuntungan dari kesamaan antara piksel 
tetangga yang sama 



Reduksi - Redundansi Spasial 



Subdivisi dalam Macro Block 



Subdivisi dalam Macro Block 



Reduksi - Redundansi Temporal 



Reduksi - Redundansi Temporal 



I-P-B Frame MPEG Video 



Group of Picture 

 I-frame secara independen dikodekan 

 P-frame berdasarkan pada frame I sebelumnya (dapat 
berupa vektor pergerakan dan perubahan) 

 B-frame berdasarkan pada frame I serta sebelum dan 
sesudah frame P 



Parameter MPEG 

 Mulai dan berakhir dengan I-frame 

Contoh encoding MPEG: 

Parameters Value 

Image Resolution 384 x 288 

Quantization Factor 8 

Frame between I Picture 8 

Frame between P (or P and I) Picture 2 

Frame Sequence as to be Displayed IBBPBBPBBI 

Rate Control None 


