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ABSTRACT 
Nowadays digital camera has frequently been used to take picture. Taking picture digitally has a lot of advantages in 
terms of media storage. But, it is not flawless. Sometimes, the pictures taken using digital camera are blurred because of 
the camera shake. Because of that reason, this research offers an application to recover the blurred image caused by 
camera shake using unsharp mask method. The result of this research shows that the unsharp method can change blurred 
image. However the change resulted using the method has not been significant enough. 
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1. Pendahuluan 
Saat ini penggunaan kamera digital untuk pengambilan citra atau foto lebih banyak dibanding penggunaan kamera 
manual dengan media film. Hal ini dikarenakan pengambilan citra secara digital memiliki banyak keuntungan terutama 
dalam hal penyimpanan yang tidak lagi menggunakan media fisik (film) tetapi menggunakan media digital serta usia 
penyimpanan citra yang sangat lama tanpa berkurangnya kualitas citra tersebut. Tetapi pada saat pengambilan citra, tidak 
menutup kemungkinan dapat terjadi kerusakan atau kegagalan. Salah satu bentuk kerusakan yang mungkin terjadi adalah 
blurred image (citra yang kabur). Kerusakan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya ketidakfokusan lensa 
kamera, pergerakan obyek pada saat pengambilan citra serta camera shake (pergerakan kamera).  
 
Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya blurred image yang disebabkan oleh camera shake adalah 
dengan menghindari terjadinya getaran atau goncangan kamera pada saat pengambilan citra. Tetapi pada kenyataannya, 
sangat sulit untuk menstabilkan kondisi kamera saat pengambilan citra ini. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan 
bantuan alat penahan posisi kamera (tripod). Akan tetapi, penggunaan tripod ini dapat mengurangi fleksibilitas pengguna 
kamera. Cara lain untuk mengurangi tingkat kekaburan citra yang disebabkan oleh camera shake, adalah dengan 
menggunakan aplikasi guna melakukan perbaikan blurred image. Beberapa metode telah dikembangkan guna melakukan 
perbaikan blurred image, diantaranya adalah dengan menggunakan proses dekonvolusi terhadap blur kernel[1], unsharp 
mask[7]. Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi guna melakukan perbaikan pada blurred image yang disebabkan oleh 
terjadinya camera shake pada saat melakukan pengambilan citra dengan menggunakan metode unsharp mask. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Image Stabilization 
Image Stabilization (IS) merupakan salah satu teknik restorasi (perbaikan) citra dengan cara meningkatkan tingkat 
kestabilannya[3]. Yang dimaksud dengan kestabilan citra adalah tingkat kejelasan (ketidakkaburan) obyek yang terdapat 
pada sebuah citra. IS telah banyak diimplementasikan pada berbagai peralatan optikal sehubungan dengan kegunaannya 
dalam bidang masing-masing. Beberapa peralatan yang menggunakan IS adalah teleskop astronomik, teropong otomatis, 
dan peralatan fotografi. 
 
Secara umum, penyebab utama blurred image (kekaburan citra) adalah terjadinya camera shake (pergerakan kamera) 
pada saat pengambilan citra. Camera shake ini mempengaruhi posisi lensa yang menjadi salah satu kunci utama 
pengambilan citra sehingga mengubah posisi titik-titik obyek pada citra. Selain karena camera shake, blurred image 
dapat juga disebabkan oleh pergerakan obyek pada saat pengambilan citra ataupun karena ketidakfokusan lensa kamera. 
IS dirancang untuk mengatasi kekaburan yang disebabkan oleh camera shake, bukan oleh pergerakan obyek. Contoh 
blurred image yang diakibatkan karena camera shake terdapat pada Gambar 1 dan contoh blurred image akibat 
pergerakan obyek terdapat pada Gambar 2. 

 
Gambar 1. Contoh Blurred Image Akibat Camera Shake 
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Gambar 2. Contoh Blurred Image Akibat Pergerakan Obyek 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun mengatasi terjadinya blurred image akibat 
camera shake, misalnya dengan penggunaan penyangga kamera, penggunaan kamera yang menggunakan teknologi IS, 
ataupun dengan melakukan pemrosesan paska pengambilan citra. 
 
2.1.1 Pemrosesan Paska Pengambilan Citra 
Image Stabilization dapat dilakukan setelah masa pengambilan citra dalam bentuk citra digital. IS pada sebuah citra 
digital dilakukan dengan melakukan deteksi pergerakan pixel dari keadaan citra terhadap keadaan sebenarnya dan 
melakukan perbaikan citra berdasarkan pergerakan pixel. Beberapa metode yang telah dikembangkan guna pemrosesan 
citra ini adalah menggunakan dekonvolusi terhadap blur kernel[1] serta unsharp mask[7]. 
 
Pada metode yang menggunakan dekonvolusi, pendekatan dilakukan dengan mencari faktor penyebab kekaburan citra 
yang disebut dengan blur kernel. Faktor penyebab kekaburan biasanya terlihat melalui persebaran cahaya (Point Spread 
Function/PSF) yang terdapat pada citra. PSF sendiri merupakan fungsi matematis yang menggambarkan pengaruh suatu 
titik pusat cahaya terhadap titik yang lain yang terdapat pada citra[4]. Setelah mendapatkan blur kernel, dilakukan proses 
dekonvolusi[5] antara citra input dengan blur kernel tersebut untuk mendapatkan citra output yang diharapkan. Metode 
lain adalah unsharp mask yang melakukan pendekatan dengan menggunakan mask yang merupakan pengurangan antara 
citra input dengan citra input yang dibuat menjadi lebih kabur. Mask yang dihasilkan akan dijumlahkan dengan citra 
input guna menghasilkan citra output yang diharapkan. 
 
2.2 Unsharp Mask 
Unsharp mask[7] merupakan salah satu metode pemrosesan citra digital yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat 
kekaburan citra yang disebabkan oleh camera shake. Penamaan kata unsharp dikarenakan metode ini menggunakan citra 
yang lebih blur terhadap citra asli sebagai faktor pembuat mask. Setelah didapatkan mask, maka mask tersebut akan 
dijumlahkan dengan citra asli sehingga didapatkan keadaan citra yang lebih tajam dibandingkan citra asli.  
 O(x,y) = I(x,y) + M(x,y)  (1) 
 M(x,y) = I(x,y) – (I*F)(x,y)  (2) 
dimana: 

O = citra output  * = konvolusi 
I = citra input  x = 0,1,2,...,M-1 
M = mask   y = 0,1,2,...,N-1 
F = filter   M,N = ukuran panjang, lebar citra 

 
Untuk membuat citra yang lebih kabur, digunakan filter dengan menggunakan nilai filter 1. Filter ini diproses terhadap 
citra asli dengan konvolusi [2] sehingga didapatkan citra yang lebih kabur. Gambar 3 menunjukkan contoh filter unsharp 
mask dengan ukuran 5x5. 

 
Gambar 3. Contoh Filter Unsharp Mask dengan Ukuran Filter 5x5 

 
Proses konvolusi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (3). 
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dimana: 
a = (m-1)/2 
b = (n-1)/2 
m,n = ukuran panjang, lebar filter 
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Dibanding dengan metode menggunakan dekonvolusi, unsharp mask melakukan proses yang berbeda dimana pada 
unsharp mask tidak dibutuhkan informasi penyebab kekaburan citra. Dekonvolusi membutuhkan informasi penyebab 
kekaburan citra sebagai dasar proses perbaikan. Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan mencolok pada waktu persiapan 
dan pemrosesan citra antara kedua metode. Unsharp mask menggunakan waktu yang relatif lebih cepat dalam 
pemrosesannya, sedangkan dekonvolusi membutuhkan waktu yang lebih lama. 
 
3. Perancangan Sistem 
Sebelum melakukan implementasi, terlebih dahulu dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan diagram alir. 
Sistem terdiri atas 3 bagian yaitu pengambilan data, pembuatan unsharp mask serta pengolahan citra. Rancangan sistem 
secara garis besar terdapat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Garis Besar Metode Unsharp Mask 

 
Proses pertama yang dilakukan oleh sistem adalah melakukan pengambilan data. Data yang diperoleh dalam proses ini 
adalah citra input dan ukuran filter yang digunakan. 
 

 
Gambar 5.  Diagram Alir Proses Pengambilan Data 

 
Setelah mendapatkan citra yang akan diproses serta ukuran filter, proses dilanjutkan pada pembuatan unsharp mask 
dimana pada proses ini dilakukan pembuatan filter sesuai ukuran yang didapat dan melakukan proses konvolusi antara 
filter tersebut dengan image input untuk mendapatkan image yang lebih kabur. Untuk menghasilkan mask dilakukan 
penghitungan selisih antara citra input dan citra yang telah diproses dengan filter. 
 
Setelah mendapat mask, maka proses terakhir adalah pengolahan citra yang melakukan perbaikan citra input dengan 
melakukan penjumlahan antara mask dan citra input untuk menghasilkan citra output yang diharapkan. Diagram alir 
proses pengolahan citra terdapat pada Gambar 7. 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Unsharp Mask 

 

 
Gambar 7. Diagram Alir Proses Pengolahan Citra 

 
4. Implementasi dan Hasil Pengujian 
Implementasi aplikasi pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman Microsoft Visual C++ 6.0. 
Pemilihan perangkat lunak ini berdasarkan pada kemampuan Visual C++ untuk melakukan pemrosesan secara berulang-
ulang dengan performa tinggi dan waktu pemrosesan yang relatif cepat. Untuk memudahkan dan membantu dalam 
melakukan pendesainan interface agar tampak lebih jelas dan user friendly, digunakan MFC (Microsoft Foundation 
Class) dengan tipe multiple document interface (MDI). Untuk mempermudah pemrosesan citra, digunakan library 
OpenCV dengan HighGUI[6] sebagai penunjang implementasi aplikasi. Hasil implementasi aplikasi yang dikembangkan 
terlihat pada Gambar 8.  

 
Gambar 8. Tampilan Aplikasi 

 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter ukuran filter yang berbeda untuk mengetahui pengaruh 
ukuran filter terhadap citra yang dihasilkan. Hasil pengujian beserta dengan histogram serta waktu proses dari masing-
masing citra ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Pertama 
 Gambar Histogram 
Input 
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Filter 
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(2,13 detik) 
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(17,03 detik) 
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(46,16 detik) 

  
Dari hasil pengujian pada Tabel 1 secara visual, terlihat bahwa hasil citra output belum menunjukkan perubahan yang 
signifikan pada pengurangan tingkat kekaburan. Terlihat perubahan citra output terjadi seiring dengan penggunaan 
beberapa ukuran filter yang berbeda. Penggunaan paling baik diperoleh pada penggunaan filter berukuran 15x15.  
Sedangkan waktu proses dengan menggunakan filter yang berukuran besar akan lebih lama tetapi lama waktu proses ini 
tidak berbanding linear terhadap ukuran filter. Berikut ini ditampilkan hasil pengujian dengan menggunakan citra yang 
berbeda dan parameter ukuran filter yang bervariasi pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian Kedua 
 Gambar Histogram 
Input 
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(0,829 detik) 
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 Gambar Histogram 
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(6,422 detik) 
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Ukuran 
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(17,765 detik) 

Hasil pengujian dengan citra yang berbeda ini menghasilkan hasil yang hampir sama dengan pengujian pertama yaitu 
secara visual hasil terbaik didapat saat menggunakan ukuran filter 15x15 serta waktu proses yang dilakukan juga 
berbanding tidak linear terhadap ukuran filter yang digunakan.  
 
5.   Kesimpulan 
Dari hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan yaitu citra output yang dihasilkan mengalami perubahan tingkat kekaburan 
namun secara visual perubahan tersebut belum terlihat signifikan. Penggunaan ukuran filter terbaik dari hasil pengujian 
adalah 15x15. Seiring dengan makin besarnya ukuran filter yang digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk proses juga 
semakin besar tetapi perbandingan waktu proses tersebut tidak linear terhadap ukuran filter yang digunakan. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Fergus, Rob, etc. (2006). Removing camera shake from a single photograph. ACM SIGGRAPH 2006 

Papers,  25(3). 
[2] Gonzalez, Rafael & Woods, Richard. (2002). Digital image processing 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall. 
[3] Image stabilization. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Image_stabilization, diakses terakhir tanggal 3 

Pebruari 2008. 
[4] Joshi, Neel. (2008). PSF estimation using sharp edge prediction. http://vision.ucsd.edu/kriegman-grp/research/psf_ 

estimation, diakses terakhir tanggal 2 April 2008. 
[5] Miskin, J. & Mackay D. J. C. (2000). Ensemble learning for blind image separation and deconvolution. 

Independent Component Analysis. http://www.inference.phy. cam.ac.uk, diakses terakhir 10 Maret 2008. 
[6] Open CV Documentation by Intel Research, http://sourceforge.net/projects/opencv/, diakses terakhir tanggal 3 

Maret 2008. 
[7] Unsharp Masking, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsharp_masking, diakses terakhir tanggal 21 Maret 

2008. 
 


