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ABSTRACT 

Digital image can be considered as one of many information storage media that has a unique characteristic and rich 
information. Image processing becomes a very interesting topic to explore. The result of image processing process can 
become an input to another advance process such as pattern recognition, image annotation, and image analysis. In this 
context image processing can be regarded as pre-processing stage. In some cases, an advance process needs an image 
that has a high resolution and contains more information. However, there is condition where we only have image data 
with low resolutions. Image with low resolution can be processed to become high resolution image data using an up-
scaling technique. In this research we built an up-scaling process to reconstruct and estimate high resolution images 
based on Discrete Wavelet Transform (DWT) technique. The research indicated that the up-scaling process based on 
Discrete Wavelet Transform (DWT) technique is affected by the estimation of sub-band technique and wavelet filter used. 
Result of the research shows that the up-scaling process based on Discrete Wavelet Transform (DWT) technique can 
produce an image with high resolution and has a good quality which is indicated by a high PSNR simulation value. 
Keywords: Discrete Wavelet Transform, Up-scaling, Estimation, Interpolation 
 
1. Pendahuluan  
Citra digital merupakan salah satu media penyimpan informasi yang  sangat unik dan kaya akan berbagai jenis informasi. 
Tentu saja perlu dilakukan suatu proses untuk mengambil informasi tersebut. Sebelum dimasukkan dalam proses yang 
lebih lanjut pada umumnya data citra akan mengalami proses pre-processing dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 
data citra yang sesuai dengan kebutuhan.   
 
Dalam beberapa kasus terkadang dibutuhkan data citra digital yang memiliki resolusi tinggi dengan harapan informasi 
yang terkandung pada citra dapat diproses dengan lebih baik, namun data citra digital yang ada ternyata memiliki resolusi 
yang rendah. Untuk itu diperlukan suatu proses untuk mengubah citra beresolusi rendah menjadi citra beresolusi tinggi 
dengan asumsi bahwa kandungan informasi dalam citra beresolusi tinggi akan lebih baik dan lebih banyak.  
 
Proses pengubahan resolusi citra dari resolusi rendah menjadi citra beresolusi tinggi disebut dengan proses up-scaling, 
dimana citra resolusi rendah akan dipetakan ke dalam citra yang berukuran lebih besar dengan mengestimasi nilai pixel-
pixel baru dari nilai pixel-pixel yang diketahui pada citra beresolusi rendah. Salah satu cara melakukan upscaling adalah 
menggunakan interpolasi dimana metode interpolasi yang ada seperti bilinear melakukan interpolasi pada domain spasial 
dengan menginterpolasi secara merata pada semua bagian konten citra sehingga bagian citra yang memiliki sifat khusus 
seperti tepi (frekwensi tinggi citra) diperlakukan sama. 
 
Dalam penelitian ini dilakukan up-scaling pada citra dengan menerapkan interpolasi pada domain frekwensi, dimana 
proses interpolasi dilakukan secara terpisah pada bagian citra yang berfrekwensi rendah dan berfrekwensi tinggi, dengan 
menerapkan metode Discrete Wavelet Transform. Metode Discrete Wavelet Transform akan merepresentasikan data citra 
sebagai kombinasi linear dari fungsi basis wavelet dengan empat buah koefisien subband, yaitu koefisien aproksimasi 
(frekwensi rendah) yang merupakan gambaran citra dalam bentuk resolusi lebih rendah serta tiga buah koefisien detil 
(frekwensi tinggi).  
 
Permasalahan utama dalam proses up-scaling dengan menggunakan metode DWT adalah mekanisme estimasi keempat 
sub-band yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu citra baru dengan resolusi yang lebih tinggi. Dengan teknik estimasi 
yang tepat, maka dilakukan proses up-scaling akan menghasilkan data citra resolusi tinggi dengan kualitas yang baik., 
dimana penentuan kualitas dilakukan menggunakan nilai PSNR dari simulasi pengujian yang dilakukan. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Citra Digital 
Citra merupakan fungsi kontinyu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi[8]. Intensitas cahaya merupakan hasil 
kali antara jumlah pancaran (illuminasi) cahaya yang diterima objek dengan derajat kemampuan obyek memantulkan 
cahaya. Citra digital umumnya direpresentasikan dalam bentuk matriks 2 dimensi dengan ukuran NxM. Elemen terkecil 
dalam citra digital (elemen matriks) disebut pixel. Setiap nilai pixel pada citra merepresentasikan nilai intensitas cahaya. 
Pada gambar 1,  f(x,y) merupakan nilai fungsi intensitas pixel pada titik (x,y). 
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Gambar 1. Representasi Citra Digital 

Nilai fungsi intensitas f(x,y) memiliki rentang nilai yang disebut skala keabuan, yaitu: 

                                                maxmin ),( lyxfl << atau 1),(0 −≤≤ Lyxf                 (1) 

Dimana: 
• f(x,y): nilai intensitas 

• Imax = L: nilai max intensitas (skala keabuan) 

•  Imin: nilai min intensitas 

2.2 Proses Interpolasi 

Interpolasi merupakan metode untuk merekonstruksi poin data baru dari poin data yang telah diketahui dengan fungsi 
hampiran tertentu. Nilai hasil interpolasi merupakan nilai estimasi. Pada umumnya interpolasi terbagi menjadi interpolasi 
adaptive dan non-adaptive. Pada interpolasi non-adaptive, proses komputasi dilakukan merata pada semua pixel, contoh 
metode ini di antaranya nearest neighbor, interpolasi bilinear, dan interpolasi bicubic. Sedangkan pada interpolasi 
adaptive proses komputasi dilakukan berdasarkan kriteria konten tertentu, misalnya memperlakukan proses yang berbeda 
pada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah pada citra.  

2.3 Transformasi Wavelet 

Wavelet merupakan sekumpulan fungsi basis tertentu dalam rentang waktu kontinyu. Fungsi basis dapat 
merepresentasikan semua fungsi yang dapat terbentuk di ruang fungsi tersebut. Wavelet merupakan fungsi basis yang 
dapat merepresentasikan sebuah fungsi sebagai kombinasi linear dari fungsi basis wavelet tersebut. Secara matematis 
dapat dirumuskan: 

          
∑=

i
ii tatf )()( ψ                                 (2)                             

dimana i merupakan index, ia  koefisien, dan iψ  merupakan fungsi basis. Seperti halnya dalam ruang vektor 2D, sebuah 
titik atau garis dapat direpresentasikan sebagai bentuk kombinasi linear dari basis-basis yang merentang ruang 2D, salah 
satunya basis [0 1]T dan [1 0]T. Misal kombinasi linear untuk merepresentasikan titik atau vektor [4 5]T, [4 5]T =  4[1 0]T

 
+ 5[0 1]T, dimana 4 dan 5 merupakan koefisien serta [0 1]T dan [1 0]T adalah basis yang merentang ruang 2D.  

Basis wavelet berasal dari fungsi skala yang ditranslasikan dan diskalakan. Berdasarkan fungsi skala tersebut wavelet 
memiliki nama yang berbeda-beda, seperti Daubechies, Coiflets, dan Symlet[1,2,4]. Dari fungsi skala tersebut dapat 
dibentuk fungsi wavelet pertama atau sering disebut mother wavelet. Dengan mendilasikan (meregangkan atau 
memampatkan) dan mentranslasikan (menggeser) mother wavelet akan dibentuk wavelet-wavelet berikutnya. Berikut 
kedua fungsi skala tersebut: 
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Dimana: 
• )(tφ : fungsi skala,    • )(tψ : fungsi wavelet 
• 

kh , kg : koefisien fungsi,  
• )2( kt −φ : fungsi diskalakan 2 dan ditranslasi sebesar k, 
• 2 menjaga normalisasi fungsi skala dari penskalaan faktor 2. 
Signal atau citra sebagai sebuah fungsi terhadap waktu atau space, dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari 
fungsi skala dan fungsi wavelet, secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 
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dimana )(tφ  adalah  fungsi basis skala dan )(tψ  fungsi basis wavelet. c(k) dan d(j,k) adalah koefisien. Dalam 
penerapannya kedua fungsi basis tersebut diwakilkan oleh koefisien fungsi basis yang sering disebut koefisien filter 
lowpass ( kh ) dan filter highpass ( kg ). Setiap jenis wavelet memiliki nilai koefisien filter yang berbeda.  

2.4 Discrete Wavelet Transform 
Transformasi merupakan proses perubahan fungsi atau signal dari suatu bentuk ke bentuk lain untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan yang tidak dapat dilihat dengan mudah dalam bentuk awal. Misalnya suatu signal dari domain 
waktu ditransformasi ke dalam signal berdomain frekwensi untuk memisahkan frekwensi tinggi dan frekwensi rendah 
dari signal. Dengan DWT sebuah citra yang berdomain space dapat ditransformasi menjadi empat buah  subband yang 
memiliki resolusi lebih rendah dari citra tersebut, dan setiap subband memiliki informasi frekwensi tertentu dan informasi 
lokasi keberadaan frekwensi tersebut. Keempat subband tersebut adalah subband aproksimasi (Ca), subband detil 
horizontal (Ch), subband detil vertikal (Cv), dan subband detil diagonal (Cd). Subband aproksimasi merupakan subband 
yang memiliki informasi sebagian besar dari citra dan memiliki tampilan mendekati citra asli, sedangkan subband  detil 
Ch, Cv, dan Cd merupakan subband yang memiliki informasi frekwensi tinggi dari citra (tepi) pada arah horizontal, 
vertikal, dan diagonal. Proses transformasi dari citra menjadi keempat subband tersebut dinamakan  proses dekomposisi 
(analysis), sedangkan proses transformasi balik untuk merubah kembali keempat subband menjadi citra semula disebut 
rekonstruksi (synthesis). Gambar 2 memperlihatkan proses DWT pada 2D (citra)[6].   
 

 
Gambar 2. Transformasi Wavelet Diskrit 

2.5 Peak Signal to Noise Ratio 
PSNR merupakan nilai perbandingan antara nilai maksimum pixel citra dengan MSE. MSE merupakan nilai rata-rata 
error antara citra awal dengan citra hasil.  Untuk citra 8-bit nilai pixel maksimum adalah 255. Untuk PSNR, kriteria 
kualitas gambar akan semakin bagus jika hasil PSNR semakin besar.  PSNR dinyatakan dalam satuan decibel (dB).  Nilai 
minimum PSNR pada interpolasi masih dikatakan baik adalah sebesar 30dB. Secara matematis dirumuskan sebagai 
berikut: 
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Dimana: 
• M,N : Lebar dan tinggi  citra 
• I(x,y) : Nilai intensitas citra awal/asli pada posisi (x,y) 
• I’(x,y) : Nilai intensitas citra hasil pada posisi (x,y) 
•   Nilai 255 : nilai maksimum pixel  
 
3. Rancangan Sistem 
Untuk mengukur peformansi dari metode up-scaling yang digunakan akan dibangun sebuah sistem simulasi dimana data 
citra yang dimiliki akan di down-scalling kemudian di up-scaling dan dihitung nilai PSNR yang dihasilkan. Secara garis 
besar proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data citra target 
2. Melakukan downscaling terhadap citra target menjadi citra uji 
3. Melakukan proses estimasi atau perkiraan nilai koefisien aproksimasi (Ca) dan koefisien detil (Ch,Cv,Cd). 
4. Melakukan up-scaling dengan rekonstruksi citra dari keempat koefisien (Ca, Ch,Cv,Cd).   
5. Melakukan perhitungan PSNR dari hasil up-scaling 

Proses yang memiliki pengaruh cukup signifikasn hasil dari proses up-scaling adalah proses estimasi koefisien sub-band. 
Adapun tahap estimasi akan dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Estimasi koefisien aproksimasi (Ca) 
2. Estimasi koefisien detil (Ch,Cv,Cd) 
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3.1 Estimasi koefisien aproksimasi (Ca) 
Estimasi koefisien aproksimasi (Ca) dilakukan dengan melakukan proses denormalisasi terhadap citra uji yaitu 
mengalikan nilai setiap pixel pada citra uji dengan scaling factor (s) dimana s>=1[3]. Setelah didapat, nilai tersebut 
disimpan pada variabel Ca sebagai koefisien aproksimasi untuk dijadikan inputan pada tahap rekonstruksi DWT. 
 
3.2 Estimasi koefisien detil (Ch,Cv,Cd) 
Koefisien detil (Ch,Cv,Cd) sebagai informasi frekwensi tinggi diestimasi dari citra uji sebagai data citra inputan. Dalam 
proses estimasi koefisien detil ini dilakukan beberapa opsi metode yang berbeda, diantaranya : 
a. Wavelet Zero Padding (WZP), dimana nilai koefisien ketiga subband detil diasumsikan bernilai 0 dengan ukuran setiap 

subband sama dengan citra uji. Pada opsi ini semua nilai pixel pada ketiga subband detil diset dengan 0 (nol). Ketiga 
subband Ch,Cv,Cd memiliki ukuran sama dengan ukuran Ca, dan menjadi inputan rekonstruksi DWT.  

b. Upsampling-dekomposisi DWT, dimana nilai koefisien ketiga subband detil didapat dari up-sampling terhadap 
informasi frekwensi tinggi (subband detil) yang dimiliki citra uji. Subband detil citra uji merupakan hasil dekomposisi 
DWT terhadap citra uji dengan mendrop koefisien Ca. Selanjutnya ketiga koefisien detil menjadi inputan proses 
rekonstruksi DWT[6,7]. 

c. Estimasi dengan bilinear-dekomposisi DWT, dimana nilai koefisien ketiga subband detil diperoleh dengan cara 
menginterpolasi bilinear terhadap informasi frekwensi tinggi yang dimiliki citra uji sebagai hasil dekomposisi DWT 
pada citra uji seperti pada opsi metode (b). 

d. Estimasi dengan bicubic-dekomposisi DWT, dimana nilai koefisien ketiga subband detil diperoleh dengan cara 
menginterpolasi bicubic terhadap informasi frekwensi tinggi yang dimiliki citra uji sebagai hasil dekomposisi DWT 
pada citra uji seperti pada opsi metode (b). 

Setelah nilai keempat koefisien diperoleh maka akan dilakukan proses rekonstruksi ulang (IDWT-Invers Discrete 
Wavelet Transform). Mekanisme detail dari proses estimasi dan up-scaling yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 
3.a. Proses pengujian akan dilakukan pada 8 buah gambar (Gambar 3.b) yang dikategorikan menjadi: citra gelap, citra 
terang, dan citra normal[5]. 
 
3.3 Skenario Pengujian 
Untuk menentukan performansi sistem akan dilakukan simulasi dimana citra asli akan di down-scaling dengan faktor 0.5 
kemudian hasilnya akan di up-scaling dengan faktor 2. Dalam penelitian ini terdapat 3 buah skenario pengujian meliputi: 
1. Proses estimasi Ca, dengan tujuan menemukan faktor skala yang sesuai (up-scaling 2x dan 4x) 
2. Proses estimasi Ch,Cv,Cd, dilakukan dengan cara: 

a. Wavelet Zero Padding (WZP) 
b. Upsampling-dekomposisi DWT 
c. Estimasi dengan bilinear-dekomposisi DWT 
d. Estimasi dengan bicubic-dekomposisi DWT 

3. Penentuan jenis filter wavelet yang sesuai: Bior2.2, Bior4.4, Bior3.1[1,4] 
4. Perbandingan dengan metode konvensional yaitu interpolasi bilinear dan interpolasi bicubic 
Peformansi sistem untuk setiap skenario pengujian dinilai dengan menggunakan PSNR hasil simulasi. 

 
Gambar 3. (a) Gambaran Proses Estimasi dan Up-Scaling, (b) Citra Uji Yang Digunakan 

4. Hasil Penelitian 
Berdasarkan skenario pengujian untuk proses estimasi Ca, diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Gambar 4. Dari 
Gambar 4.a dan 4.b terlihat bahwa untuk proses estimasi nilai Ca, faktor skala denormalisasi yang memberikan nilai 
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PSNR simulasi terbaik adalah 2 untuk up-scaling 2x dan 4 untuk up-scaling 4x, sesuai dengan scaling factor yang 
diinginkan. Hasil pengujian untuk proses estimasi koefisien Ch, Cv, Cd dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan hasil 
pengujian pada Gambar 5.a terlihat bahwa untuk semua gambar uji penerapan metode WZP untuk mekanisme estimasi 
Ch, Cv, Cd menghasilkan nilai PSNR yang terbaik dengan rata-rata PSNR simulasi sebesar 28.901 Db. Hal ini 
menunjukkan bahwa untuk menghasilkan gambar yang baik maka estimasi nilai Ch, Cv, Cd harus sangat tepat dengan 
kata lain bila kita tidak tahu sebaiknya mengeset nilai koefisien dengan 0 untuk memperkecil error. 
 

 
 

 Gambar 4.(a) Grafik PSNR Pengujian Nilai Faktor Skala pada Estimasi Ca up-scaling 2x  
(b) Grafik PSNR Pengujian Nilai Faktor Skala pada Estimasi Ca up-scaling 4x 

 
Untuk pengujian jenis filter wavelet yang digunakan, dari hasil pengujian ditemukan bahwa penggunaan filter wavelet 
BIOR 4.4 akan memberikan hasil up-scaling yang lebih baik. Hal ini terlihat pada Gambar 5.b dimana nilai PSNR yang 
dihasilkan dengan menggunakan filter wavelet BIOR 4.4 memiliki rata-rata tertinggi. Selain nilai PSNR yang lebih baik, 
hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah waktu pemrosesan, dimana proses filtering merupakan proses konvolusi 
yang memakan banyak waktu. Filter BIOR4.4 memberikan hasil yang paling baik tetapi membutuhkan waktu yang lebih 
lama dibandingkan dengan BIOR2.2 dan BIOR3.1. Filter BIOR3.1 memiliki panjang koefisien paling kecil yaitu 4 
sehingga memiliki waktu komputasi paling kecil, dan BIOR4.4 memiliki koefisien paling panjang 9/7 sehingga memiliki 
komputasi waktu paling besar. Sedangkan waktu proses BIOR2.2 memiliki panjang koefisien 5/3 berada pada 
pertengahan kedua filter lainnya. 
 

   
 

Gambar 5. (a)  Grafik PSNR Pengujian Proses Estimasi Ch,Cv,Cd Dengan up-scaling 2x 
(b) Grafik PSNR Pengujian Penentuan Jenis Filter pada Proses up-scaling 2x 

 
Untuk skenario perbandingan dengan metode up-sampling yang lain yaitu: interpolasi bilinear dan interpolasi bicubic 
dapat dilihat pada Gambar 6. Kedua metode konvensional itu akan dibandingkan dengan metode up-scaling DWT 
dengan konfigurasi: 
1. Faktor skala denormalisasi Estimasi Ca sama dengan faktor skala yang diinginkan  
2. Estimasi  Ch,Cv,Cd menggunakan WZP 
3. Filter yang digunakan adalah BIOR4.4 
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Proses down-scalling pada faktor skala 2 dilakukan dan menggunakan teknik nearest-neighbor dimana akan 
mempertahankan nilai paling pojok kiri atas. Dari hasil percobaan ditemukan bahwa bila dibandingkan dengan interpolasi 
bilinear dan interpolasi bicubic metode up-scaling dengan DWT memberikan hasil yang lebih baik (dapat dilihat dari 
grafik PSNR pada Gambar 6). 

 
Gambar 6. Grafik PSNR Perbandingan DWT, Bilinear dan Bicubic 

5. Kesimpulan 
Dari hasil pengujian dan penelitian yang telah kami lakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode up-scaling dengan 
menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT) dapat digunakan untuk menghasilkan citra beresolusi tinggi dengan 
kualitas yang baik. Dalam melakukan proses melakukan estimasi Ca ditemukan bahwa faktor skala denormalisasi yang 
digunakan sebaiknya sesuai dengan target skala yang diinginkan. Secara umum ditemukan bahwa skenario digunakan 
untuk melakukan estimasi Ch, Cv, Cd belum dapat meningkatkan hasil PSNR dari gambar. Apabila metode estimasi Ch, 
Cv, Cd belum mampu melakukan estimasi yang baik maka sebaiknya digunakan mekanisme WZP. Jenis filter wavelet 
yang menghasilkan peformansi terbaik dalam penelitian ini adalah filter BIOR 4.4, dimana sifat bi-orthogonal dari filter 
ini memberikan efek yang baik terhadap mekanisme rekonstruksi. 

6. Saran Pengembangan 
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mencoba jenis filter wavelet yang lain, karena masih banyak filter family 
wavelet yang belum diujikan. Dapat dilakukan analisa kualitas citra hasil selain PSNR sebab PSNR pada umumnya 
hanya menentukan kualitas tampilan, sedangkan dalam beberapa proses lanjutan terkadang membutuhkan informasi yang 
lain seperti kemampuan mempertahankan sisi, bentuk, dan batas area. 
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