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ABSTRACT 
There are a number of formats and compression types for digital videos which are different from one another. Some 
problems arise when a developer need to use files formatted using software which is different from the one she/he uses. 
The problem usually relates to the decreasing quality during the processing of the video files. In this paper, a 
development of an application that can improve image quality is discussed. The application is based on the AVI (Audio 
Video Interleaved) file format. There are a number of techniques and software applied in this application including a 
Microsoft Visual C++, Application Program Interface (API) AVIFile, DIB (Device Independent Bitmap) technique, and 
spatial filtering or fourier technique. The application is also equipeed with per-frame processing tools such as a filter 
tool, brightness and contrast enchancement tool, and file saving tool with AVI format. Using the software, noises in 
frame images can be reduced properly. 
Keywords : Video Processing, AVI, Image Processing, Device Independent Bitmap 
 
1. Pendahuluan 
File video digital merupakan sebuah file yang penting untuk diberi perlindungan guna mempertahankan kualitas dari 
video digital tersebut, sehingga kualitas setiap frame yang ada di dalam file video tersebut sesuai dengan versi aslinya. 
Dengan melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat pada masa sekarang ini telah muncul banyak perangkat lunak 
untuk melakukan kompresi dan juga konversi video, selain itu juga makin banyaknya tipe format file video khususnya 
format video digital seperti dat, avi, mpeg, wmv, dan masih banyak format baru yang ada. Oleh karena proses kompresi 
pada file tersebut, kualitas dari file video tersebut mengalami penurunan kualitas di berbagai frame yang ada, seperti 
timbulnya noise pada bagian bagian tertentu, frame yang hilang dan juga kualitas warna gambar yang berbeda dengan 
versi aslinya. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan data, ataupun data yang hilang karena proses kompresi data 
yang dilakukan pada file yang asli. 
 
Pada makalah ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang mampu membantu memperbaiki kembali citra video digital 
dengan menggunakan metode-metode tertentu seperti pengaturan tingkat kecerahan (brightness), tingkat kontras warna 
(contrast), metode perbaikan citra digital seperti penghilangan noise (metode gaussian), dan penambahan ketajaman 
gambar (spatial sharpening) baik digunakan secara terpisah ataupun dikombinasikan dengan yang lainnya. 
Penggabungan metode-metode tersebut diharapkan mampu menambah kualitas citra yang sudah mengalami penurunan 
kualitas yang disebabkan oleh proses kompresi file video. 
 
2. File Video Digital 
File video digital terdiri dari 2 bagian utama yaitu gambar (visual) dan suara (audio), kedua aspek tersebut digabungkan 
menjadi satu kesatuan yang disebut file video. Pada umumnya file video sekarang ini banyak yang telah mengalami 
proses kompresi. Salah satu format multimedia yang dibentuk berdasarkan proses kompresi adalah format AVI (Audio 
Video Interleave). Banyak file video yang dikompresi dengan ukuran yang tingkat perbedaannya sangat jauh, sehingga 
kualitas gambar yang dihasilkan menjadi berbeda kualitasnya (menurun) dengan file aslinya. Algoritma yang tersedia 
untuk melakukan kompresi tersebut juga sangat beragam, penggunaan algoritma itu biasanya lebih mengutamakan 
efisiensi pengecilan ukuran file, akan tetapi juga ada yang mempertahankan kualitas dari file multimedia tersebut. 
 
2.1 Format File AVI (Audio Video Interleave). 
File AVI merupakan format file video terkompresi yang umum digunakan. AVI merupakan gabungan antara file suara 
dan file gambar yang bergerak, dimana file AVI menyesuaikan dengan spesifikasi Microsoft® Windows® Resource 
Interchange File Format (RIFF). Pada file AVI terdapat 3 bagian utama yang merupakan komponen penyusun audio dan 
visual pada file AVI yaitu AVI Header, AVI Stream dan AVI Frame [15] . 
 
File AVI dimulai dengan header utama. Pada file AVI, header ini ditandai dengan 4 karakter kode. Header mengandung 
informasi utama yang terdapat pada file AVI, yaitu kecepatan maksimal data per-detik dari file AVI, kode untuk metode 
penggunaan file AVI (misal: HASINDEX, MUSTUSEINDEX, COPYRIGHTED), metode kemampuan file AVI (misal: 
CAN READ, CANWRITE, ALLKEYFRAME, NOCOMPRESSION), jumlah stream pada file, sebagai contoh pada file 
yang mempunyai audio dan visual akan mempunyai 2 stream, ukuran buffer yang digunakan untuk menyimpan data file 
AVI pada memori, tinggi dan lebar dari sekuensial file AVI, skala waktu yang digunakan pada keseluruhan file AVI, 
jumlah sampel dari file AVI, panjang / lama waktu file AVI, jumlah stream yang ditambahkan atau dihilangkan dari file 
serta deskripsi tipe file. 
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Sedangkan AVI stream terdiri dari 2 jenis yaitu stream video dan stream audio, stream audio tidak harus terdapat di 
dalam suatu file AVI. Pada bagian stream video ini berisi data yaitu tipe stream yang didefinisikan dengan 4 karakter 
kode, handler yang menangani kompresi saat file disimpan, kode untuk metode penggunaan stream (misal: 
AVISTREAMINFO DISABLED, AVISTREAMINFO ENABLED), metode, prioritas, bahasa yang digunakan oleh stream, 
skala waktu yang digunakan, jumlah sampel stream, posisi frame awal, panjang / lama waktu stream, spesifikasi ukuran 
dari pergeseran audio dan video data pada file AVI, ukuran buffer yang digunakan untuk menyimpan data file AVI pada 
memori, kualitas data video pada stream, ukuran sebuah sampel data pada stream, dimensi frame, jumlah dari proses 
pengeditan stream yang pernah dilakukan, jumlah dari proses pengeditan format stream yang pernah dilakukan serta 
deskripsi nama stream. 
 
Frame pada stream video yang terdapat pada file AVI merupakan suatu data yang berbentuk DIB (Device Independent 
Bitmap) [3]. Bentuk DIB secara umum terdiri dari 3 bagian utama yaitu bitmap file header yang berisi informasi tentang 
tipe, ukuran, dan layout dari file DIB, bitmap info yang terdiri dari 2 struktur utama yaitu bitmap info header dan 
rgbquad, serta data piksel-piksel penyusun gambar yang terdapat pada frame. Bentuk format file bitmap terdapat pada 
gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1. Struktur File Bitmap (Sumber : www.binaryworld.com) 

 
3. Spatial Filtering 
Filter pada pengolahan citra digital mempunyai beragam fungsi seperti menambah ketajaman gambar, memperhalus 
gambar, mendapatkan tepi dari suatu obyek serta masih banyak fungsi lain yang dapat diterapkan. Secara umum filter 
dapat diimplementasikan pada domain spatial atau domain frekuensi. Domain spatial dapat dianalogikan dengan domain 
waktu, dimana pada spatial filtering, gambar yang berupa kumpulan warna piksel pada posisi (x,y) tertentu tidak diubah, 
filter dilakukan langsung terhadap nilai piksel pada posisi tersebut. Sedangkan proses filter pada domain frekuensi akan 
melakukan perubahan gambar ke dalam domain frekuensi yang biasanya menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) [5] 
Setelah dilakukan perubahan domain, barulah dilakukan proses filter dan kemudian gambar akan dikembalikan kembali 
ke domain spatial dengan Inverse FFT[11]. 
 
Untuk filter spatial biasanya ditentukan oleh sebuah matriks yang menjadi suatu koefisien dalam melakukan filter pada 
piksel yang akan diproses. Proses filter pada domain spatial dilakukan dengan cara konvolusi antara gambar dengan 
matriks yang telah didefinisikan. Sebagai contoh filter yang umum dilakukan adalah lowpass filter, highpass filter, 
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gaussian filter, dan median filter. Filter juga dapat digunakan untuk mengurangi jumlah persentase noise dalam suatu 
citra digital. 

 
3.1 Brightness dan Contrast Enhancement 
Penyesuaian tingkat brightness dan contrast pada suatu gambar biasanya dilakukan dengan menggunakan fungsi sliding 
dan stretching histogram. Operasi histogram sliding dilakukan dengan penambahan atau pengurangan brightness secara 
konstan di semua piksel pada gambar. Operasi sliding biasanya dikenal untuk menambahkan ‘offset’ pada brightness 
gambar. Sedangkan operasi histogram stretching adalah perkalian atau pembagian tiap piksel dengan nilai konstan. 
Operasi stretching biasanya dikenal untuk menambahkan ‘gain’ pada brightness gambar. 
 
3.2 Lowpass Spatial Filter 
Spatial lowpass filter mempunyai efek untuk melewati atau tidak memproses komponen yang mempunyai frekuensi 
spatial rendah dari sebuah gambar. Komponen yang berfrekuensi tinggi ditipiskan dan tampak memudar pada gambar 
hasil. Terdapat beberapa matriks yang dapat digunakan untuk proses konvolusi pada spatial lowpass filter seperti terlihat 
pada gambar di bawah ini. 

 
 

1/9 1/9 1/9 
1/9 1/9 1/9 
1/9 1/9 1/9 

Average 
 

 
1/10 1/10 1/10 
1/10 2/10 1/10 
1/10 1/10 1/10 
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1/20 1/20 1/20 
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1/20 1/20 1/20 

Lowpass3 

 
1/16 2/16 1/16 

2/16 4/16 2/16 

1/16 2/16 1/16 

Gaussian 
 

Gambar 2. Matriks Lowpass Spatial Filter 
 
3.3 Highpass Spatial Filter 
Highpass spatial filter mempunyai efek kebalikan dari lowpass spatial filter, dimana highpass spatial filter menonjolkan 
komponen berfrekuensi spatial tinggi dan membiarkan komponen berfrekuensi rendah tetap seperti asalnya/tidak 
diproses. Adapun matriks yang digunakan untuk proses highpass spatial filter adalah seperti terlihat di Gambar 3. 
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-1 9 -1 
-1 -1 -1 
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0 -1 0 
-1 5 -1 
0 -1 0 

Highpass1 

 
1 -2 1 
-2 5 -2 
1 -2 1 

Highpass2 

 
0 -1/16 0 

-1/16 20/16 -1/16 
0 -1/16 0 

Highpass3 

Gambar 3. Matriks Highpass Spatial Filter 
 

3.4 Median Filter 
Median filter cocok digunakan untuk menghilangkan noise dari suatu gambar. Median filter bekerja dengan 
mengevaluasi tingkat brightness dari suatu piksel dan menentukan piksel mana yang tingkat brightness-nya adalah nilai 
median (nilai tengah) dari semua piksel. Nilai median ditentukan dari menempatkan brightness piksel pada urutan yang 
bertingkat dan memilih nilai tengah, sehingga angka yang didapat dari brightness piksel yang ada menjadi kurang dari 
dan lebih dari nilai tengah yang didapat. 
 
4. Desain Sistem 
Sebelum melakukan implementasi, langkah yang perlu dilakukan adalah membuat desain sistem. Secara umum aplikasi 
perbaikan citra video ini dibagi menjadi 6 bagian utama yaitu : 

• Proses membuka file AVI. 
• Proses membuka stream video. 
• Proses mengambil frame yang diinginkan. 
• Proses filtering pada frame. 
• Proses menampilkan frame. 
• Proses penyimpanan file AVI 
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Flowchart sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Flowchart Keseluruhan Sistem 

 
Proses untuk membuka file AVI, terdapat pada Gambar 5. Proses membuka file ini didahului dengan pengambilan alamat 
letak file yang kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi dan membuka file AVI tersebut pada memori. Pengecekan 
dilakukan setelah melakukan proses alokasi pointer file ke memori, apabila sukses maka akan dilakukan pengambilan 
informasi dari file AVI tersebut dan sebaliknya jika tidak sukses maka akan diberi pemberitahuan kepada user dan juga 
melakukan penutupan pada memori file AVI. Proses kemudian akan dilanjutkan ke proses membuka stream file AVI. 
 
Untuk proses pembukaan stream video pada file AVI, secara keseluruhan hampir sama dengan pembukaan file AVI. 
Hanya saja bedanya pada stream file AVI biasanya ada 2  jenis yaitu stream visual dan stream audio, dimana pada 
aplikasi kali ini yang dilakukan proses editing adalah stream visual saja, yaitu dengan memberikan efek filter untuk 
mengurangi noise yang ada. Variabel-variabel yang terdapat dalam informasi stream juga diambil untuk memudahkan 
pengambilan dan pengesetan parameter-parameter tertentu dalam aplikasi. 
 
Setelah proses pembukaan stream video, proses berikutnya adalah pengambilan frame. Alur kerja pada pengambilan 
frame berlangsung secara linear dimana frame yang diambil akan dikembalikan dalam suatu format data yang disebut 
sebagai Device Independent Bitmap (DIB). DIB tersebut mengandung berbagai informasi yang ada di dalam bitmap, juga 
mengandung data tabel warna (color table), dan data piksel dari gambar yang bersangkutan. Informasi yang didapat 
kemudian ditampilkan di layar tampilan untuk mempermudah user dalam melakukan observasi pada gambar bitmap dan 
juga mempermudah programmer untuk melakukan pengambilan suatu parameter dari DIB. 
 
Setelah pengambilan frame, maka proses selanjutnya adalah penerapan filter ke frame yang dipilih. Pada proses filtering 
ini nilai nilai piksel yang ada akan berubah sesuai dengan algoritma yang terdapat pada filter yang dipilih. Nilai nilai 
piksel tersebut kemudian akan diset ke dalam data DIB sehingga gambar yang ada dalam DIB menjadi berubah sesuai 
dengan filter yang digunakan. Flowchart untuk pengambilan frame serta penerapan filter terdapat pada Gambar 6 dan 7. 
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Gambar 5. Proses Membuka File AVI 

 

 
Gambar 6. Pengambilan Frame dari Stream 

 
Disamping proses filtering, pada frame juga dilakukan proses penampilan pada layar. Penampilan ini terdapat pada 
Gambar 8 dimulai dengan proses inisialisasi device yang akan digunakan. Misalnya jika menggunakan picturebox maka 
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alamat handle pointer dari komponen tersebut harus diinisialisasikan terlebih dahulu pada suatu device context sehingga 
bisa dipakai untuk menampilkan DIB pada device tersebut, Kemudian DIB ditampilkan ke layar dengan suatu fungsi 
standar. Setelah selesai ditampilkan, user dapat memilih sampel frame yang lain atau melakukan penyimpanan file AVI 
yang terdapat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 7. Proses Filter Pada Frame 

 

 
Gambar 8. Display Frame AVI 
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Gambar 9. Penyimpanan File AVI 

 
5. Implementasi dan Hasil Pengujian 
Implementasi aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual C++ .NET. yang didukung oleh 
library vfw32.lib. Pada implementasi ini dilakukan pengkodean semua proses yang terdapat pada desain sistem serta 
dikodekan pula filter yang dapat digunakan pada aplikasi ini yang meliputi pengaturan brightness dan contrast, lowpass 
spatial filter, highpass spatial filter, median filter, serta filter pada frekuensi domain yang meliputi ideal lowpass filter, 
Butterworth lowpass filter, Gaussian lowpass filter, ideal highpass filter, Butterworth highpass filter, Gaussian highpass 
filter, ideal bandreject filter, Butterworth bandreject filter, serta Gaussian bandreject filter. Adapun tampilan perangkat 
lunak terdapat pada Gambar 10. 
 

 
Gambar 10. Tampilan Perangkat Lunak 

 
Pada perangkat lunak ini, frame yang sedang aktif akan tampil di bagian utama window, dimana frame ini dapat dipilih 
dengan menggunakan slider yang terdapat di bagian bawah. Sedangkan di bagian kanan terdapat informasi AVI dan 
Bitmap yang aktif. Dibagian bawah informasi tersebut terdapat pilihan untuk menentukan filter yang hendak diterapkan 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-042 

 273

pada frame yang sedang aktif serta terdapat pula slider untuk menentukan parameter filter pada domain frekuensi dan 
pengaturan brightness serta contrast. 
 
Setelah selesai implementasi, dilakukan pengujian dengan menerapkan semua filter ke beberapa file AVI serta 
menyimpan kembali file yang telah diubah tersebut. File AVI yang dihasilkan dicoba dijalankan pada program Windows 
Media player untuk menguji perbedaan dengan file awal. Hasil dari pengujian ini adalah bahwa semua filter sudah dapat 
diterapkan ke file AVI dengan baik dan dengan memilih filter yang tepat, maka kualitas video dapat meningkat. 
  
6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi perbaikan citra pada video digital maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Proses perbaikan kualitas video memerlukan pemilihan filter yang tepat dimana pemilihan ini tidak dapat dilakukan 

secara otomatis tetapi ditentukan oleh pengguna. 
• Bagi pengguna, penerapan filter pada domain spatial relatif lebih mudah daripada domain frekuensi, karena pada 

domain frekuensi terdapat parameter-parameter yang harus dimengerti dan diatur oleh pengguna. 
• Secara umum, hasil dari penerapan sebuah filter pada file video dengan menggunakan domain spatial tidak 

mempunyai banyak perbedaan dengan penerapan filter tersebut pada domain frekuensi. 
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