
TUGAS PENGO LA H AN  CITRA  D IG ITAL     

HISTOGRAM CIRI WARNA

D ISU SUN  O LEH: 

Nama :  Putr isia Hendra Ning r um Adiaty     

NIM :  06/195033/PA /11129

 

FAKULTAS  MATEMATIKA  DAN  ILMU  PENGETAHUANALAM       

UNIVERSITAS GADJAH MADA   

2009 



HISTOGRAM CIRI WARNA 

Tujuan :

Menggunakan histogram yang menampilkan warna suatu gambar sebagai alat untuk mengukur 

jarak terdekat gambar dan membandingkan gambar dengan gambar yang ada dalam database sistem.

Dasar Teori :

Histogram suatu gambar dalam pemrosesan gambar digitall dapat menampilkan ciri dari gambar 

tersebut. Ciri yang ditampilkan adalah berupa ciri warna dimana warna suatu gambar pertama dengan 

gambar yang lainnya pasti mempunyai nilai intensitas yang berbeda. 

  

Gambar apel dan histogramnya

Gambar gelas dan histogramnya



Dari dua gambar diatas dapat diketahui bahwa walaupun kedua gambar sama yaitu hitam putih 

dengan tipe .bmp, tapi keduanya mempunyai bentuk histogram yang berbeda. Sehingga dari sinilah 

kami akan mencoba membuat suatu analisa jarak yang akan menghitung jarak terdekat dari kedua 

gambar tersebut.

Algoritma Pemograman yang digunakan :

1. Mendefinisikan database yang akan digunakan (menentukan gambar yang akan disimpan dalam 

database) 

2. Dilakukan preprocessing pada gambar yang akan dilakukan peltihan yaitu merisize ukurannya 

dengan ukuran 64 X 64

3. Dibuat histogram warna masing-masing gambar itu.

4. Dianalisis jaraknya pada masing-masing gambar dengan menggunakan

 city block D=∣ai−bi∣

5. Membandingkan kemiripan dari besaran jarak

6. Mengambil 5 jarak terkecil dengan data teruji

Implementasi :

Program akan dibuat dengan menggunakan Matlab. Dengan variabel data1,data2 dan data3 

sebagai variabel yang akan digunakan untuk menyimpan gambar dalam database sistem. 

1. Mendefinisikan gambar yang akan disimpan

>> data1=imread ('pesawat1.bmp');

>> data2=imread ('pesawat2.bmp');

>> data3=imread ('train.bmp');

2. Dilakukan preprocessing pada gambar yang akan dilakukan peltihan yaitu merisize ukurannya 

dengan ukuran 64 X 64

>> imresize (data1,[64 64]);

>> imresize (data2,[64 64]);

>> imresize (data3,[64 64]);



3. Dibuat histogram warna masing-masing gambar itu

4. Dianalisis jaraknya pada masing-masing gambar 

Menghitung jarak masing-masing gambar masukan dengan menggunakan metode city block

jarak didefinisikan dengan (X1,X2,X3) yaitu jarak antarari data1,2,3  dengan  masukan1,2,3. 

Setelah masing-masing jarak terdefinisi maka dicari nilai minimumnya. Nah jarak yang paling 

minimum ini lah yang akan ditampilkan sebagai gambar paling mirip dari data yang tersimpan.

>> hasil= data1-masukan;

>> hasil2=data2-masukan;

>> hasil3=data3-masukan;

>> X1= pdist(hasil1, 'cityblock');

>> X2= pdist(hasil2,'cityblock');

>> X3= pdist(hasil3,'cityblock');

dari hasil perhitungan diatas maka didapat nilai perhitungan jarak kedua buah gambar dengan 



menggunakan metode cityblok.   

Hasilnya, saat dimasukkan input berupa gambar apel dan dibandigkan dengan ketiga gambar yang 

tersimpan maka didapatkan hasil sebagai berikut


