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ABSTRACT 

One emerging problem on a digital image is noise. Noise can be caused by physical error (optical) - for instance, spots 
on the lens – and incorrect image processing. There are three kinds of noises: gaussian noise, speckle noise, and salt and 
paper noise. An algorithm which is capable to reduce noise in digital image is median filter. This research tries to 
analyze the ability of median filter algorithm in reducing noises. 
Keywords: Median Filter, Noise, Pixel 
 
1. Pendahuluan 
Saat ini sudah ada berbagai macam teori dan algoritma dalam grafika komputer di antaranya adalah noise reduction. 
Noise reduction merupakan suatu proses untuk mereduksi atau mengurangi noise pada sebuah citra digital. Noise atau 
dalam bahasa Indonesia sering disebut derau dalam dunia fotografi dan image processing merupakan gangguan yang 
disebabkan oleh menyimpangnya data digital yang diterima oleh alat penerima data gambar. Alat penerima gambar ini 
bisa berbentuk berbagai macam, mulai dari kamera, baik itu jenis kamera analog maupun jenis kamera digital dan juga 
scanner. 
 
Citra digital sangat rentan mendapatkan serangan noise. Ada beberapa cara yang menyebabkan suatu noise dapat berada 
di dalam sebuah citra, bergantung bagaimana citra tersebut diciptakan. Sebagai contoh, jika citra merupakan hasil scan 
foto yang berasal dari sebuah film negatif, maka film negatif ini merupakan sumber noise. Noise juga bisa merupakan 
akibat dari kerusakan film atau juga bisa berasal dari scanner itu sendiri. Jika citra diperoleh secara langsung dalam 
format digitalnya, mekanisme dalam mendapatkan data digital tersebut juga dapat menyebabkan adanya noise. Sampai 
saat ini, banyak metode yang telah dicoba untuk mengurangi banyaknya noise pada citra digital dengan tujuan untuk 
memperbaiki kualitas citra tersebut, diantaranya adalah median filter. 
 
Suatu alasan kenapa median filter yang dipakai untuk menghilangkan noise pada gambar ini adalah bahwa median filter 
merupakan filter yang baik untuk menghilangkan noise dan penulis ingin membuktikan seberapa besar pengaruh filter ini 
terhadap noise yang berhasil dibuang dan kualitas gambar. Dengan metode median filter ini diharapkan dapat 
mengurangi noise yang timbul pada sebuah citra digital, sehingga gambar yang dihasilkan dapat lebih baik. Penelitian 
kali ini bertujuan untuk mengimplementasikan penggunaan median filter terhadap noise pada sebuah citra digital.  
 
2. Kajian Pustaka 
Metode median filter ini pernah digunakan sebagai metode untuk mengurangi dampak noise pada file suara. Pengujian 
dilakukan dengan sampel suara 8 bit dengan 22,05 kHz dan memiliki noise 5%. Dari hasil penelitian, penggunaan 
median filter terhadap noise yang terdapat pada file suara tersebut memberikan hasil yang baik dan dapat mengurangi 
noise yang terdapat pada file suara dengan tidak terlalu mengurangi kualitas suara aslinya[2]. Kasus mengurangi noise 
terhadap file gambar sebelumnya pernah diteliti juga dengan metode average filter[3]. Selain menggunakan metode 
average filter, kasus ini juga pernah diteliti dengan metode Diffusion Filter. Dari penelitian tersebut dapat dilihat hasil 
yang diuji melalui gambar awal dan gambar akhir setelah proses. Dari hasil penelitian, didapat bahwa average filter dan 
diffusion filter memberikan hasil yang cukup baik dalam mereduksi noise tetapi dengan hasil gambar yang cukup blur 
atau kabur, sehingga hasil yang didapat tampak sedikit berbeda dengan gambar aslinya[4]. 
 
Kasus mengurangi noise salt pepper terhadap file gambar sebelumnya juga pernah diuji. Pengujian dilakukan dengan 
tingkat noise 10% sampai 90%. Dari pengujian didapat semakin tinggi tingkat noise yang terdapat pada sebuah gambar, 
semakin rendah pula tingkat keberhasilannya dan kualitas gambar yang didapat[1]. Dalam penelitian terdahulu, median 
filter pernah diuji tingkat keberhasilan deteksi dan tingkat keberhasilan dalam mereduksi noise. Dari pengujian didapat 
tingkat rata-rata keberhasilan median filter adalah 97,7%[5]. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis penerapan 
metode Median Filter dalam mengurangi citra digital yang menyangkut variasi ukuran pixel serta noise sehingga dapat 
diukur kecepatan (waktu proses) dan tingkat keberhasilannya.  
 
2.1 Noise  
Noise merupakan gangguan yang disebabkan oleh menyimpangnya data digital yang diterima oleh alat penerima data 
gambar yang mana dapat mengganggu kualitas citra. Derau dapat disebabkan oleh gangguan fisis (optik) pada alat 
penangkap citra misalnya kotoran debu yang menempel pada lensa foto maupun akibat proses pengolahan yang tidak 
sesuai. Ada tiga jenis noise yaitu gaussian noise, speckle noise, dan salt and pepper noise.  
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Gaussian noise merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standard dengan rata-rata nol dan standard 
deviasi 1. Efek dari gaussian noise ini pada gambar adalah munculnya titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan 
persentase noise. Noise speckle merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise. 
Noise salt and pepper adalah bentuk noise yang biasanya terlihat titik-titik hitam dan putih pada citra seperti tebaran 
garam dan merica. Noise salt and pepper disebabkan karena terjadinya error bit dalam pengiriman data, pixel-pixel yang 
tidak berfungsi dan kerusakan pada lokasi memori[6]. 
 
Pada beberapa pengolahan citra, terkadang untuk menguji suatu algoritma untuk dapat mereduksi noise, maka noise 
dapat dihasilkan dari proses pembangkitan noise yang sering disebut sebagai noise generator. Untuk membangkitkan 
noise pada umumnya dibangkitkan dengan cara mengambil suatu bilangan acak yang kemudian ditempatkan pada citra 
secara acak pula. 
 
2.2 Pixel Neighborhood 
Pixel neighborhood merupakan istilah dalam image processing yang artinya pixel tetangga. Maksud dari pixel tetangga 
ini adalah pixel yang terdapat di sekeliling pixel yang akan diproses. Penggunaan pixel-pixel lain yang ada di sekeliling 
suatu pixel yang akan diproses ini bertujuan untuk membuat nilai dari pixel yang berada di tengah-tengah pixel lainnya 
tersebut menjadi berubah sesuai dengan keinginan user. Matriks pixel neighborhood ada yang memakai model rectangle 
juga ada yang memakai model star. Tetapi, yang paling sering digunakan adalah model rectangle (Gambar 1). 
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Gambar 1. Rectangle Filter 3x3 
 

Dalam hal warna, contohnya dapat dilihat seperti ini. Dalam contoh ini, sebuah pixel merah dikelilingi oleh pixel biru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R=(0+0+0+0+255+0+0+0+0)/9 = 255/9 = 28,3 = 28 
G=(0+0+0+0+0+0+0+0+0)/9 = 0/9 = 0 

   B=(255+255+255+255+0+255+255+255+255)/9 = 2040/9 = 226,7 = 226 
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Setelah dilakukan filter blur, maka yang terjadi adalah pixel merah di tengah akan berubah warna ke warna biru 
kemerahan, jadi seolah-olah warna merah tersebut disamarkan oleh warna biru disekelilingnya (Gambar 2) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 2. Contoh Hasil Penerapan Filter 
 

2.3 Median Filter 
Sesuai dengan namanya, median filter merupakan suatu metode yang menitik beratkan pada nilai median atau nilai 
tengah dari jumlah total nilai keseluruhan pixel yang ada di sekelilingnya. Dimisalkan terdapat data A=1, B=5, C=2, 
D=9, dan E=7, maka median filter akan mencari nilai tengah dari semua data yang telah diurutkan terlebih dahulu dari 
yang paling kecil hingga pada data yang paling besar dan kemudian diambil nilai tengahnya (1, 2, 5, 7, 9). Median dari 
deret tersebut adalah 5.  
 
Pemrosesan median filter ini dilakukan dengan cara mencari nilai tengah dari nilai pixel tetangga yang mempengaruhi 
pixel tengah. Teknik ini bekerja dengan cara mengisi nilai dari setiap pixel dengan nilai median tetangganya. Proses 
pemilihan median ini diawali dengan terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai pixel tetangga, baru kemudian dipilih nilai 
tengahnya (Gambar 3). 
 

 
Gambar 3. Block Diagram Alur Kerja Median Filter 

 
Pengurutan akan menghasilkan nilai dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar sesuai dengan P(1) < P(2) < P(3) < P(n), 

sedangkan nilai m sesuai dengan rumus 
2

1+
=

nm  dimana n bernilai ganjil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Contoh Penerapan Median Filter 
 

Hasil dari pengurutan data pada contoh (Gambar 4) didapatkan urutan 25, 33, 38, 45, 45, 45, 54, 57, 98. Dari hasil ini 
akan diambil nilai median yang memiliki nilai 45.  
 
3. Pembahasan 
3.1 Perancangan Alur Kerja Sistem 
Gambar mula-mula yang memiliki noise akan dianalisa dan kemudian dihitung persentase noise yang ada. Setelah itu 
kemudian akan dilakukan pemilihan filter yang akan dipakai. Setelah memilih filter yang akan dipergunakan, sistem akan 
membaca data nilai pixel pertama beserta nilai dari pixel tetangganya. Setelah proses pembacaan selesai, pada proses 
median filter data yang telah diperoleh akan diurutkan. Pengurutan data ini dikenal dengan nama sorting yang akan 
menghasilkan urutan nilai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Pada proses median filter, setelah data diurutkan 
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kemudian diambil nilai tengah dari deret data tersebut. Nilai tengah tersebut yang disebut median. Hal selanjutnya adalah 
menerapkan nilai pixel baru sesuai nilai tengah pada median filter. Hal ini akan dilakukan terus berulang mulai dari pixel 
pertama sampai ke pixel terakhir. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan gambar hasil proses beserta waktu 
proses (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Proses Penghilangkan Noise dengan Median Filter 

 
Untuk proses add noise, setelah menentukan tipe noise dan persentase noise yang akan ditambahkan pada gambar, 
kemudian akan dilakukan penghitungan sesuai dengan tipe noise yang dipilih. Setelah mendapatkan nilai noise dari 
perhitungan, kemudian noise tersebut akan ditambahkan ke gambar awal (Gambar 6).  
 
3.2 Pengujian 
Pada proses pengujiannya dilakukan dengan memberikan efek noise pada gambar dengan kadar yang bervariasi. Selain 
itu juga akan diujikan pada gambar yang memiliki ukuran pixel yang bervariasi Selanjutnya dengan Metode Median 
Filter dilakukan proses penghilangan noise. Sehingga akan menghasilkan prosentase noise yang mampu dihilangkan serta 
kecepatan proses yang digunakan. Sedangkan proses pemberian noise pada gambar dijelaskan seperti pada Gambar 6.  

Y Y 

N
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Gambar 6. Proses Pemberian Noise 

 
Fungsi salt and pepper ini adalah mengacak posisi pixel yang akan diberi noise, dan setelah itu mengacak bilangan 0 dan 
1. Jika 0 maka noise berwarna hitam dan jika 1 maka noise akan berwarna putih. Untuk fungsi gaussian noise, mengikuti 
fungsi distribusi normal yaitu B(x,y) = A(x,y) + p* i, dimana B(x,y) merupakan nilai citra baru yang terkena noise. A(x,y) 
merupakan nilai citra awal sebelum kena noise, p sebagai persentase noise, dan i merupakan bilangan acak [0,1].  

 
4. Hasil Pengujian 
Dari hasil pengujian, didapat bahwa average filter masih dapat menangani gambar yang memiliki noise level rendah 
yaitu sekitar 10%. Dengan bertambahnya tingkat noise, didapat bahwa average filter mengalami penurunan kualitas 
(Tabel 1, Gambar 8). 
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Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Median Filter Terhadap Noise (%) 
Sampel Gambar Noise (%) Tingkat Reduksi Noise (%) Kecepatan Proses (ms) 

10 94,9 2839 
20 96,4 2841 Sampel 1 

(344x216 px) 40 94,8 2811 
10 97,6 3173 
20 98,5 3159 Sampel 2 

(364x236 px) 40 96,2 3175 
10 95,0 3614 
20 97,0 3619 Sampel 3 

(384x256 px) 40 94,4 3615 
10 96,0 4203 
20 97,5 4219 Sampel 4 

(320x367 px) 40 97,3 4235 
10 98,9 5801 
20 99,8 5814 Sampel 5 

(336x349 px) 40 98,9 5870 
10 94,3 6988 
20 96,5 7048 Sampel 6 

(448x336 px) 40 96,4 7110 
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Gambar 8. Grafik Tingkat Keberhasilan Median Filter Terhadap Noise 

 
Dari grafik dapat dilihat bahwa noise dengan intensitas 20% dapat lebih sempurna dihilangkan daripada intensitas 10% 
maupun 40%. Penghitungan tingkat keberhasilan ini berdasarkan nilai yang didapat dari jumlah noise awal dan berapa 
jumlah noise yang berhasil dibuang. Tingkat keberhasilan untuk jenis salt and pepper noise ini masih di atas 90% dan itu 
merupakan hasil yang memuaskan. Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk noise dengan tingkat 40% terjadi penurunan 
daripada dengan tingkat 20% dikarenakan pada tingkat 40% noise pada gambar kerapatannya cenderung lebih tinggi 
sehingga lebih sulit untuk dihilangkan. 
 

Persentase noise :
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Gambar 9. Grafik tingkat Rata-rata Waktu Proses Median  Filter Terhadap Ukuran Gambar 

 
5. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa penggunaan median filter dalam mengeliminasi salt and pepper 
noise dan memiliki tingkat keberhasilan di atas 90%. Penggunaan median filter itu sendiri juga mempunyai suatu 
kelemahan yaitu gambar yang sudah diproses akan tampak sedikit blur atau kabur. Dari segi kecepatan proses, median 
filter membutuhkan waktu yang digunakan untuk pengurutan data. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa waktu proses 
masing-masing filter dipengaruhi oleh besarnya ukuran gambar yang diproses. Semakin besar ukuran gambar yang 
diproses, semakin lama juga waktu prosesnya. Hal ini disebabkan untuk mendeteksi dan memproses gambar yang 
memiliki noise ini, setiap pixel akan diperiksa mulai dari pixel awal sampai pada pixel akhir gambar, sehingga 
menyebabkan semakin besar ukuran gambar yang berarti semakin banyak juga pixel yang terkandung, sehingga 
menyebabkan semakin lama juga waktu proses karena semakin banyak pixel yang harus dihitung dan diproses (Gambar 
9). Dari grafik dapat dilihat bahwa lamanya waktu proses tidak bergantung pada tingkat banyaknya noise pada gambar. 
Hal ini dikarenakan untuk proses pendeteksian diperlukan pemeriksaan pixel demi pixel mulai dari pixel awal sampai 
pada pixel akhir. Jadi berapapun jumlah noise yang ada pada gambar, waktu prosesnya akan tetap sama, selama ukuran 
gambar yang diproses adalah sama. Untuk menyempurnakan kelemahan yang ada pada Metode Median Filter perlu 
dilakukan perbaikan atau kombinasi-kombinasi, misalnya dengan pemberian bobot pada pixel.  
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