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ABSTRACT 
Image processing is a technique for processing digital images into other images with some criteria. In image processing, 
there is an operation called the edge detection process which is conducted during the pre-processing stage. Output of the 
process is usually used to perform image analyses such as fingerprint recognition, face recognition, character 
recognition, feature extraction, image segmentation, among others. There are a number of edge detection methods that 
have been developed in the past, but they are still unable to satisfy all requirements needed. This paper discusses the 
edge detection techniques that use fundamental operations from image morphology processes including the Erosion and 
Dilatation operations. Furthermore, a filter for the edge detection process is built and its performance is investigated. 
Keywords: Image, Dilatation, Edge Detection, Erosion, Morphology 
 
1. Pendahuluan 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknik pengolahan citra digital telah semakin maju dan berkembang. Salah satu proses dalam pengolahan 
citra digital adalah pendeteksian sisi (edge detection). Definisi dari sisi dalam citra digital adalah suatu batas antara dua 
daerah yang memiliki gray-level yang berbeda atau sisi adalah posisi pixel dimana terjadi perubahan intensitas yang 
cukup besar. Ada banyak metode untuk melakukan edge detection , sebagian besar dari proses edge detection yang kita 
kenal menggunakan proses konvolusi dengan nilai penjumlahan dari kernel adalah 0 (Laplacian, Sobel, Prewitt). Dalam 
paper ini akan dijelaskan pemanfaatan morphology operation untuk melakukan edge detection.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan yang akan dibahas dalam paper ini adalah teknik atau cara penerapan 
edge detection dengan menggunakan operasi morphologi, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja atau peformansi dari 
metode ini. 
 
1.3. Tujuan Pembahasan 
Tujuan dari pembuatan paper ini adalah: 
1. Untuk menggambarkan/menunjukkan penggunaan/pemanfaatan operasi morphologi untuk proses edge detection 

pada citra digital,  
2. Melakukan analisa dan mengkaji/membandingkan hasil edge detection dari metode tradisional (Laplace, Sobel, 

Prewitt) dengan edge detection apabila menggunakan operasi morphologi. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan beberapa batasan 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Citra digital yang akan digunakan sebagai dasar acuan untuk proses edge detection adalah citra digital biner 
2. Apabila citra inputan tidak berupa citra digital biner maka akan dilakukan proses konversi menjadi citra biner  
 
1.5. Metode Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode literatur dan implementasi langsung ke dalam bahasa 
pemrograman, agar dapat dilakukan analisa kinerja dan peformansi dari proses yang dibangun. 
 
2. Dasar Teori 
 
2.1. Pendahuluan tentang Pengolahan Citra 
2.1.1. Citra Digital 
Citra merupakan kumpulan elemen gambar yang secara keseluruhan merekam suatu adegan/scene melalui media indra 
visual. Citra dapat dideskripsikan sebagai data 2 dimensi dalam bentuk matrik M x N. Citra digital adalah citra 2 dimensi 
yang dapat direpresentasikan dengan sebuah fungsi intensitas cahaya dimana x dan y menyatakan koordinat spatial. 
Elemen terkecil dari sebuah citra digital disebut dengan image element, picture element, pel atau pixels. Representasi 
citra digital ditunjukkan dalam Gambar 1. Manipulasi citra digital dilakukan dengan memanipulasi nilai dari matrik 2 
dimensi yang merepresentasikan citra tersebut. 
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Gambar 1. Representasi Citra Digital 

2.1.2. Pengolahan Citra 
Proses edge detection (pendeteksian sisi) merupakan salah satu proses dalam pengolahan citra. Pengolahan citra adalah 
teknik pemrosesan citra sehingga menghasilkan citra lain yang sesuai dengan keinginan kita. Secara garis besar proses 
yang dapat dilakukan terhadap citra ditunjukkan oleh Gambar 2. 
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Gambar 2. Proses pada suatu citra 

 
Dengan melihat Gambar 2, pengolahan citra dimasukkan dalam tahapan Preprocessing. Preprocessing meliputi beberapa 
bidang, antara lain: 
1. Image Enchancement (Perbaikan citra) yaitu proses untuk menunjukkan/mengolah ciri-ciri khusus dari citra. 

Contohnya: 
• Pengubahan brightness dan contrast 
• Penghalusan gambar (smoothing) 
• Penajaman gambar (sharpening) 
• Perbaikan sisi (edge enhancement) 
• Pengurangan derau (noise reduction) 

2. Image Restoration yaitu proses pengembalian citra yang rusak menjadi citra semula dimana penyebab kerusakan 
sudah diketahui. Contohnya: 

• Perbaikan distorsi 
• Perbaikan brightness karena scanner yang “jelek” 

3. Image Anaysis yaitu proses mengenali atau menganalisa gambar. Contohnya: 
• Pengenalan huruf 
• Pengenalan sidik jari 
• Pengenalan wajah 

4. Image Reconstruction merupakan proses pembentukan kembali suatu gambar dari beberapa gambar yang terpisah. 
Contohnya: 

• Pembuatan peta : dibuat dari foto-foto udara yang disatukan. Namun dalam pengambilan foto, ada 
kemungkinan terjadinya perbedaan skala dari foto-foto tersebut. Untuk itulah diperlukan proses rekontruksi 
yaitu dalam hal menyamakan skala dari masing-masing foto tersebut. 

• Pembuatan diagram tubuh, dimana menggunakan sinar X untuk melakukan scanning 3D (tampak samping, 
atas, depan). 

• Program Animasi 
5. Image Compression yaitu proses kompresi (pengurangan ukuran data) terhadap suatu citra. Contohnya adalah format 

citra jpg atau gif. 
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2.2. Operasi Morphologi 
Morphologi adalah teknik pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk (shape) sebagai pedoman dalam 
pengolahan. Nilai dari setiap pixel dalam citra digital hasil diperoleh melalui proses perbandingan antara pixel yang 
bersesuaian pada citra digital masukan dengan pixel tetangganya. Operasi morphologi bergantung pada urutan 
kemunculan dari pixel, tidak memperhatikan nilai numeric dari pixel sehingga teknik morphologi sesuai apabila 
digunakan untuk melakukan pengolahan binary image dan grayscale image.  
 
Dengan mengatur atau memilih ukuran dan bentuk dari matrik kernel (structuring element) yang digunakan maka kita 
dapat mengatur sensitivitas operasi morphologi terhadap bentuk tertentu (spesifik) pada citra digital masukan. Operasi 
morphologi standar yang dilakukan adalah proses erosi dan dilatasi. Dilatasi adalah proses penambahan pixel pada batas 
dari suatu objek pada citra digital masukan, sedangkan erosi adalah proses pemindahan/pengurangan pixel pada batas 
dari suatu objek. Jumlah pixel yang ditambahkan atau yang dihilangkan dari batas objek pada citra digital masukan 
tergantung pada ukuran dan bentuk dari structuring element yang digunakan. 
 
2.2.1. Operasi Dilatasi 
Dilatasi adalah operasi morphologi yang akan menambahkan pixel pada batas antar objek dalam suatu citra digital. 
Operasi ini menggunakan aturan sebagai berikut:  
“Untuk gambar grayscale maka nilai hasil operasi (output pixel) adalah nilai maksimal yang diperoleh dari himpunan 
pixel tetangganya. Dalam binary image, jika ada pixel tetangga yang bernilai 1 maka  output pixel akan diset menjadi 1”. 

Gambar 3. Proses Dilatasi pada Binary Image 
 

Gambar 4. Proses Dilatasi pada Grayscale Image 
2.2.2. Operasi Erosi 
Erosi adalah operasi morphologi yang akan mengurangi pixel pada batas antar objek dalam suatu citra digital. Operasi ini 
menggunakan aturan sebagai berikut: 
“Untuk gambar grayscale maka nilai hasil operasi (output pixel) adalah nilai minimal yang diperoleh dari himpunan pixel 
tetangganya. Dalam binary image, jika ada pixel tetangga yang bernilai 0 maka  output pixel akan diset menjadi 0”. 

Gambar 5. Proses Erosi pada Grayscale Image 
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2.3.  Pendeteksian Sisi dengan Menggunakan Operasi Morphologi 
Operasi dilatasi dan erosi dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu filter baru yang spesifik. Dalam pengolahan 
citra digital menggunakan operasi morphologi dikenal istilah “opening filter” dan  “closing filter”. Opening adalah 
kombinasi proses dimana suatu citra digital dikenai operasi erosi dilanjutkan dengan dilatasi, sedangkan closing adalah 
kombinasi dimana suatu citra dikenai operasi dilatasi dilanjutkan dengan erosi. Dengan mengkombinasikan proses erosi 
dan dilatasi akan diperoleh efek tertentu yang berguna dalam pengolahan citra digital. 
 
Filter untuk melakukan pendeteksian sisi dihasilkan dengan cara  mengkombinasikan erosi, dilatasi dan citra digital 
inputan dengan aturan : 

 E= B – ε |B,K( m x m) | ,  atau  E= D|B,K( m x m) | - B  ,  atau E= D|B,K( m x m) | - ε |B,K( m x m) |. (1) 
Keterangan : 

E  = Citra Hasil 
B  = Citra Asli 
ε = Citra Hasil Proses Erosi 
D = Proses Hasil Proses Dilatasi       

Jadi proses pendeteksian sisi menggunakan operasi morphologi dilakukan dengan mengurangkan citra asli dengan citra 
hasil proses erosi atau mengurangkan citra hasil proses dilatasi dengan citra asli atau dengan mengurangkan citra hasil 
proses dilatasi dengan citra hasil proses erosi. 
 
3. Desain dan Implementasi 
 

 

Sample_1.bmp 

 

Sample_2.bmp 

 

Sample_3.bmp 

 

Sample_4.bmp 

 

Sample_5.bmp 

 

Sample_6.bmp 

Gambar 6. Citra Bentuk Dasar yang Akan Diuji 
 
3.1. Desain 
Dalam penelitian ini ada 3 tahap pemrosesan gambar yang dilakukan, yaitu: 
1. Tahap pertama adalah melakukan pembacaan citra, dilanjutkan dengan proses pengubahan tipe image menjadi binari 

image apabila inputan belum berupa binari image. Keluaran dari tahap pertama adalah citra biner (hitam-putih ). 
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2. Tahap kedua dalam penelitian ini akan membangun filter yang berfungsi untuk melakukan proses edge detection. 
Filter yang akan dibangun antara lain (Sobel, Laplace, Prewitt dan filter dengan operasi morphologi). 

3. Tahap ketiga adalah tahap perhitungan akurasi dari metode pendeteksian sisi. Pada tahap ini dilakukan pengujian 
akurasi untuk bentuk-bentuk dasar dengan operasi yang sederhana yaitu pengurangan citra. 

 
3.2. Implementasi 
Pada tahap ini akan dilakukan implementasi/pembangunan filter yang dijelaskan pada bagian 2.3. Sumber daya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: 
Perangkat Keras 

• Processor : Inter (R) CPU Pentium 4 , 2,8 Ghz 
• Memory : 512 MB 
• Hard Disk : 120GB 

Perangkat Lunak 
• Microsoft Windows XP Profesional Version 2002 Service Pack 2 
• Matlab Version 6.5.0.180913a Release13 2002 

Untuk melakukan pengujian akan digunakan beberapa buah citra digital yang berisikan bentuk dasar dengan sisi yang 
tipis dan citra yang berisi bentuk yang variatif 
 
4.  Hasil Pengujian  

 
a. Citra uji 1 

Deskripsi : bentuk dasar 
persegi panjang, jenis 
warna hitam dan putih. 

 
b. Operasi Laplace 

 
c. Operasi Sobel 

d Operasi Prewitt 
 

e Operasi B-Erosi 

f Operasi Dilatasi-B 
 

g Operasi Dilatasi-Erosi 
Gambar 7. Hasil Pengujian Metode Edge Detection pada Sample_1 

 
Filter yang dibangun dari operasi morphologi yaitu erosi dan dilatasi mampu berfungsi dengan baik dalam proses egde 
detection bahkan dalam beberapa kasus filter yang baru dibangun ini mampu mengungguli filter-filter tradisional. Dilihat 
dari efek yang ditimbulkan maka dapat dikatakan bahwa proses dilatasi membuat/memperbesar ukuran batas antar objek 
sedangkan proses erosi mengurangi batas antar objek. Setelah diterapkan sesuai dengan persamaan 1 maka akan 
diperoleh sisi/edge dari gambar yang hasilnya tidak kalah dengan metode pendeteksian sisi yang lain bahkan dari segi 
akurasi dalam mendeteksi bentuk pada citra uji memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan sisi terutama dari 
posisi pixel yang dianggap sebagai sisi. 
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Dari Gambar 7 terlihat bahwa setiap metode yang digunakan mampu melakukan pendeteksian dengan baik sehingga 
bentuk dasar yang diharapkan yaitu persegi panjang dapat ditampilkan. Berikutnya perlu dilakukan pengujian akurasi 
posisi yang diperoleh. Proses pengujian dilakukan dengan melakukan operasi XOR pada citra awal dengan citra hasil 
deteksi tepi (karena tipe image yang diproses adalah binary image). 

 J = B – E (2) 
Keterangan : 

J = Citra yang menunjukkan perbedaan 
B = Citra Asli 
E = Citra Hasil proses edge detection 

 
Bila posisi pixel sesuai maka akan menghasilkan citra putih saja, namun bila tidak sesuai maka citra hasil akan berisi 
warna hitam. 

 
b. Operasi Laplace  

c. Operasi Sobel 

 
d Operasi Prewitt  

e Operasi B-Erosi 

 
f. Operasi Dilatasi-B  

g Operasi Dilatasi-Erosi 
Gambar 8. Perhitungan Akurasi Metode Pendeteksian Sisi pada Sample_1 

 

Sample_7.bmp  
Sample_8.bmp 

 

 
Sample_9.bmp 

 

 
Sample_10.bmp 

Gambar 9. Citra Biner untuk pengujian kedua 
 
Gambar 8 menunjukkan akurasi pendeteksian sisi pada citra sample 1, untuk metode Laplace, Sobel, Prewitt dan edge 
detection dengan menggunakan operasi morphologi. Dari Gambar 8 terlihat bahwa untuk Sample_1 hampir semua 
metode edge detection menghasilkan sisi pada posisi pixel yang salah, kecuali untuk Operasi Morphologi dengan aturan 
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(E= D|B,K( m x m) | - B). Hasil pengujian terhadap Sample sisa juga menunjukkan hasil yang sama, dimana metode edge 
detection yang dibangun dengan menggunakan operasi morphologi (E= D|B,K( m x m) | - B) dapat memberikan akurasi 
yang sempurna untuk semua sample yang diujikan. 
 
Setelah pengujian dengan bentuk dasar maka selanjutnya dilakukan pengujian untuk melakukan pendeteksian sisi pada 
citra yang lain. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa edge detection  dengan menggunakan operasi morphologi 
memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain dalam mendeteksi sisi pada citra biner. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada Lampiran. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Dari penelitian tentang pembangunan filter unutk mendeteksi sisi dengan menggunakan operasi morphologi maka dapat 
disimpulkan bahwa teknik ini cukup efektif unutk mendeteksi sisi pada citra biner. Dari hasil pengujian, 
performance/keakuratan posisi pixel yang dianggap sebagai sisi melebihi metode traditional seperti metode Laplace, 
metode Prewitt,dan metode Sobel. Dilihat dari teknik dan aturan yang digunakan operasi dilatasi dan erosi sangatlah 
simple dan sederhana untuk diterapkan. Bila ditinjau dari segi waktu, komputasi juga cukup cepat.  
 
Saran untuk kelanjutan penelitian ini adalah untuk mencoba mengembangkan teknik/cara yang bisa diterapkan pada 
gray-scale image. 
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LAMPIRAN: Hasil Pengujian Sample_7 
 

Operasi Laplace 
 

Operasi Sobel 

Operasi Prewitt Operasi E= B- Erosi 

Operasi E= Dilatasi - B Operasi E= Dilatasi - Erosi 

 


