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ABSTRAKSI 

 
 

Seiring berkembangnya digital image processing, telah banyak dikembangkan algoritma kompresi yang 
bertujuan memampatkan citra. Kompresi citra yang sering digunakan adalah citra berekstensi jpg yang bertipe 
lossy atau tidak bisa dikembalikan, metode kompresi ini menggunakan transformasi DCT namun dapat juga 
menggunakan transformasi wavelet. 

Dalam tugas akhir ini penulis akan melakukan penelitian kompresi citra dengan menggunakan 
transformasi wavelet haar 2, software yag digunakan matlab, dan menggunakan GUI untuk membuat tampilan 
aplikasi kompresi yang terdapat pada lingkungan matlab. 

Teknik kompresi dikatakan baik, jika rasio yang didapatkan besar, semakin besar rasio kompresi 
berbanding lurus dengan ukuran kompresi yang semakin kecil. Untuk menguji kehandalan sistem, penulis 
menggunakan PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) & MSE (Mean Square Error), untuk nilai MSE yang rendah akan 
lebih baik dan PSNR yang tinggi akan lebih baik. Dari penelitian yang penulis lakukan didapatkan nilai rata-rata 
rasio yang paling tinggi dari citra *.jpg yaitu 68.75%, 14.5% dari citra *.png, 0% dari citra *.bmp. MSE paling 
rendah pada citra *.jpg yaitu 0.223029, pada citra *.bmp yaitu 1.12652, dan 0.262915 pada citra *.png. PSNR 
yang paling tinggi pada citra *.jpg yaitu 54.6812 dB, pada citra *.bmp yaitu 47.6479 dan 53.9667 pada citra *.png. 
Semua itu membuktikan bahwa hasil citra yang terkompresi memiliki kualitas yang bagus, karena nilai MSE yang 
rendah dan PSNR yang tinggi menandakan kualitas citra yang baik. 
 

 
         Kata kunci : lossy, MSE & PSNR,  wavelet. 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi informasi saat ini 
berdampak pada perkembangan ilmu 
pengetahuan yang lain, demikian pula dengan 
dunia telekomunikasi yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan zaman modernisasi. 
Meningkatnya penggunaan media 
telekomunikasi seperti handphone, komputer 
dan perangkat telekomunikasi yang lainnya 
dalam kehidupan sehari-hari secara tidak 
langsung juga membuat kebutuhan akan 
penyimpanan data menjadi semakin 
meningkat. Dikarenakan besarnya jumlah data 

yang terlampau besar sehingga dibutuhkan  
kapasitas penyimpanan yang besar membuat 
penyampaian informasi seperti data image 
menjadi terhambat, tetapi hal tersebut dapat 
ditanggulangi karena seiring berkembangnya 
teknologi pengolahan image digital 
dikembangkan algoritma-algoritma kompresi 
yang bertujuan untuk memampatkan data.  

Kompresi merupakan suatu metode yang 
bertujuan untuk mengurangi ukuran file, 
sehingga akan memudahkan penyimpanan, 
pengolahan serta waktu pengiriman citra 
digital menjadi lebih singkat sehingga tidak 



menghabiskan banyak bandwith
dengan citra yang tidak terkompresi.

Kompresi citra yang sering digunakan 
adalah jpg yang mendukung tipe 
kompresi lossy juga diterapkan pada 
transformasi wavelet. Transformasi 
merupakan salah satu teknik kompresi data 
yang umumnya digunakan pada pengolahan 
citra (Image Compressing).  

Dalam tugas akhir ini penulis
penelitian kompresi citra dengan 
menggunakan metode transformasi 
Untuk menentukan rasio kompresi, dilakukan 
melalui perbandingan langsung antara besar 
data file citra asli dengan besar data 
kompresi, dan PSNR digunakan untuk 
menganalisis kualitas citra hasil kompresi.

 
a. Citra Digital 

Citra digital merupakan fu
cahaya f(x,y) pada bidang 2D, dimana 
merupakan koordinat spasial (
nilai fungsi f pada setiap titik (
dengan skala keabuan (brigthness
pada titik tersebut, dengan demikian 
merupakan fungsi kontinu yang menyatakan 
tingkat intensitas citra pada titik itu (Suhendra, 
2008: 1). Dalam bidang pengolahan citra 
(image processing), citra yang diolah adalah 
citra digital, yaitu citra kontinu yang telah 
diubah ke dalam bentuk diskrit, baik 
ruang maupun intensitas cahayanya.
digital dinyatakan dengan matriks berukuran N 
x M (baris/ tinggi = N, kolom/ lebar = M). 
Representasi citra digital sebagai matrik dua 
dimensi dengan ukuran N x M dapat 
diilustrasikan pada gambar 1. 

Gambar 1. Ilustrasi Matriks Citra Digital
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r 1. Ilustrasi Matriks Citra Digital. 

b. Kompresi Citra 
Kompresi citra dalam ilmu komputer 

adalah sebuah cara untuk memadatkan citra 
sehingga hanya memerlukan ruangan 
penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien 
dalam menyimpannya atau mempersingkat 
waktu pertukaran data tersebut.

Semakin besar ukuran citra, semakin besar 
memori yang dibutuhkan, namun kebanyakan 
citra mengandung duplikasi data, yaitu :
1) Suatu piksel memiliki intensitas yang 

sama dengan piksel tetangganya, sehingga 
penyimpanan piksel membutuhkan 
memori (space) yang lebih besar sehingga 
sangat memboroskan tempat.

2) Citra banyak mengandung bagian 
yang sama sehingga bagian yang sama in
tidak perlu dikodekan berulang kali karena 
redundan. 
Parameter-parameter citra yang penting 

dalam proses kompresi diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1) Resolusi 

Resolusi citra menyatakan ukuran panjang 
kali lebar dari sebuah citra. Resolusi citra 
biasanya dinyatakan dalam satuan piksel
piksel. Semakin tinggi resolusi sebuah 
citra, semakin baik kualitas citra tersebut. 
Namun, tingginya resolusi menyebabkan 
semakin banyaknya jumlah bit yang 
diperlukan untuk menyimpan dan 
mentransmisikan data citra tersebut.

2) Konsep Redudansi 
Redudansi merupakan suatu keadaan 
dimana representasi suatu elemen data 
tidak bernilai signifikan dalam 
merepresentasikan keseluruhan data. 
Keadaan ini menyebabkan data 
keseluruhan dapat direpresentasikan 
secara lebih kompak dengan cara 
menghilangkan representasi dari sebuah 
elemen data yang redundan. Redundansi 
yang terdapat pada citra statis adalah 
redundansi spasial. 
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3) Kedalaman Bit 
Kedalaman bit menyatakan jumlah bit 
yang diperlukan untuk merepresentasikan 
tiap piksel citra pada sebuah frame. 
Kedalaman bit biasanya dinyatakan dalam 
satuan bit/ piksel. Semakin banyak jumlah 
bit yang digunakan untuk 
merepresentasikan sebuah citra, maka 
semakin baik kualitas citra tersebut. 
Ada beberapa pendekatan yang digunakan 

untuk kompresi citra : 
1) Pendekatan statistik (statistical 

compression). 
2) Pendekatan ruang (spatial compression). 
3) Pendekatan kuantisasi (quantizing 

compression). 
4) Pendekatan fraktal (fractal compression).  
5) Pendekatan transformasi wavelet (wavelet 

compression). 
 

c. Teknik Kompresi Citra 
Ada dua macam teknik kompresi citra, 

antara lain : 
1) Lossy Compression 

Teknik ini mengubah detail dan warna 
pada file citra menjadi lebih sederhana 
tanpa terlihat perbedaan yang mencolok 
dalam pandangan manusia, sehingga 
ukurannya menjadi lebih kecil. Ukuran 
file citra menjadi lebih kecil dengan 
menghilangkan beberapa informasi dalam 
citra asli. Biasanya digunakan pada citra 
foto atau image lain yang tidak terlalu 
memerlukan detail citra, dimana 
kehilangan bit rate foto tidak berpengaruh 
pada citra. 

2) Lossless Compression 
Teknik kompresi lossless adalah teknik 
kompresi citra dimana tidak ada satupun 
informasi citra yang dihilangkan. Biasa 
digunakan pada citra medis, metode yang 
sering digunakan dalam teknik ini adalah 
metode Run Length Encoding, Entropy 
Encoding, dan Adaptive Dictionary Based. 

 
 

d. Transformasi Wavelet 
Transformasi wavelet merupakan sebuah 

fungsi konversi yang dapat digunakan untuk 
membagi suatu fungsi atau sinyal ke dalam 
komponen frekuensi yang berbeda, yang 
selanjutnya komponen-komponen tersebut 
dapat dipelajari sesuai dengan skalanya. 

Pada dasarnya transformasi wavelet dapat 
dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan nilai 
parameter translasi dan dilasinya, yaitu : 
1) Continous Wavelet Transform (CWT) 

Merupakan transformasi wavelet kontinu 
yang digunakan untuk menganalisis sinyal 
non stasionary, dengan sifat statistiknya 
berubah sepanjang waktu. Wavelet mampu 
melakukan analisis lokal dengan window 
sekecil mungkin terhadap suatu sinyal. 
CWT didefinisikan sebagai jumlah sinyal 
yang dikalikan dari fungsi wavelet yang 
diskala (scaling) dan digeser (shifting) 
pada keseluruhan waktu. Faktor scale 
(skala) menyimpan informasi tentang 
frekuensi dan shift (posisi) menyimpan 
informasi mengenai waktu. 

2) Discrete Wavelet Transform (DWT) 
Prinsip dasar dari transformasi wavelet 
diskrit adalah bagaimana cara 
mendapatkan representasi waktu dan skala 
dari sebuah sinyal menggunakan teknik 
pemfilteran digital dan operasi. Pada 
transformasi wavelet, dilakukan 
penyaringan data menjadi low pass dan 
high pass. Low pass merepresentasikan 
bagian penting data dalam resolusi rendah, 
sedangkan high pass menyatakan detail 
data yang ditransformasikan. Pada jpeg, 
dilakukan transformasi wavelet diskrit dua 
dimensi, yaitu terhadap baris (horizontal), 
dan terhadap kolom (vertikal). Sinyal 
pertama-tama dilewatkan pada rangkaian 
filter high pass dan low pass, kemudian 
setengah dari masing-masing keluaran 
diambil sebagai contoh melalui operasi 
sub sampling. Proses ini disebut sebagai 
proses dekomposisi satu tingkat. Keluaran 
dari filter low pass digunakan sebagai 



masukan di proses dekomposisi tingkat 
berikutnya. Proses ini diulang sampai 
tingkat proses dekomposisi yang 
diinginkan. Gabungan dari keluaran-
keluaran filter high pass dan satu keluaran 
filter low-pass yang terakhir, disebut 
sebagai koefisien wavelet, yang berisi 
informasi sinyal hasil transformasi yang 
telah terkompresi. 
Tahapan transformasi wavelet diskrit dua 
dimensi menghasilkan empat buah 
kuadran, yaitu : 
LL: sub-kelompok low dari hasil 
transformasi pada baris dan kolom atau 
disebut juga koefisien approksimasi. 
HL: sub-kelompok high dari hasil 
transformasi baris, dan sub-kelompok low 
dari transformasi kolomnya atau disebut 
juga koefisien horisontal. 
LH: sub-kelompok low dari hasil 
transformasi baris, dan sub-kelompok 
high dari transformasi kolomnya atau 
disebut juga koefisien vertikal. 
HH: sub-kelompok high dari hasil 
transformasi pada baris dan kolom atau 
disebut juga koefisien diagonal. 
Berikut ini ilustrasi level dekomposisi satu 
yang terdapat pada gambar 2. 
 

LL HL 

LH HH 

Gambar 2. Level Dekomposisi Satu. 
Dengan level dekomposisi satu subband 
hasil dari dekomposisi dapat 
didekomposisi lagi karena level 
dekomposisi wavelet bernilai dari 1 
sampai n atau disebut juga transformasi 
wavelet multilevel. Jika dilakukan 
dekomposisi lagi, maka subband LL yang 
akan didekomposisi karena subband LL 
berisi sebagian besar dari informasi citra. 
Jika dilakukan dekomposisi dengan level 
dekomposisi dua maka subband LL2 
(koefisien approksimasi 2), HL2 

(koefisisen horisontal 2), LH2 (koefisien 
horisontal 2), LH2 (koefisien vertikal 2), 
dan HH2 (koefisien diagonal 2). Dan 
begitu juga seterusnya jika dilakukan 
dekomposisi lagi. Ilustrasi level 
dekomposisi dua dapat dilihat pada 
gambar 3. 
 

LL2 HL2 
HL1 

LH2 HH2 

LH1 HH1 

         Gambar 3. Level Dekomposisi Dua. 
 

2. METODE PENELITIAN 
Urutan secara keseluruhan penelitian 

seperti terlihat pada gambar 4. Flowchart 
penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Flowchart Penelitian. 
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Proses kerja sistem kompresi citra 
cara memasukkan gambar yaitu jpg
png. Dimana gambar tersebut akan dikompresi 
dengan menggunakan algoritma 
sinyal dalam domain waktu dilewatkan ke 
dalam High Pass Filter dan 
untuk memisahkan komponen frekue
dan frekuensi rendah, pada bagian ini 
dilakukan proses dekomposisi, yaitu 
menguraikan sinyal asli ke dalam komponen
komponen aslinya. Pada tahap rekonstruksi,
dilakukan proses pengembalian komponen
komponen frekuensi menjadi sinyal semula 
melalui proses upsampling 
dengan koefisien-koefisien filter balik.
proses dekomposisi menggunakan 
koefisien yang sama, proses rekonstruksi 
dilakukan dengan melakukan konvolusi yang 
kemudian diikuti oleh proses 
dengan faktor 2. Proses upsampling
untuk mengembalikan dan menggabungkan 
sinyal seperti semula, sehingga citra 
mendekati citra asli. Untuk lebih jelasnya 
seperti terlihat pada gambar 5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Flowchart Algoritma 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut merupakan 

setelah di run figure dengan nama 
dan tampilan aplikasi kompresi citra dengan 
menggunakan transformasi 
ditunjukkan gambar 6 dan 7.
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Analisa hasil merupakan analisa dari 
perbandingan ukuran citra asli dengan ukuran 
citra hasil kompresi. Berikut beberapa tahap 
dalam menganalisa hasil. 

 
a. Data Citra Asli 

Tabel 1. Spesifikasi Citra Asli. 
Spesifikasi Citra Asli 

No File Name File Size (KB) Format File 

1 Akmal 224.798 Jpg 
2 Ririn 224.338 Jpg 
3 Kebun Teh 982.757 Jpg 
4 Pink Ross 918.942 Jpg 
5 Camp 944.838 Bmp 
6 Flower 1176.89 Bmp 
7 Frame Pooh 691.254 Bmp 
8 Ghost 2359.35 Bmp 
9 Inuyasa 1549.08 Png 
10 Kumpul 1408.11 Png 
11 Turis 1894.61 Png 
12 WithinTemptation 709.823 Png 

 Rerata 1090.4 KB 

 
b. Data Citra Terkompresi 

Tabel 2. Spesifikasi Citra Terkompresi 
(*.jpg). 

Spesifikasi Citra Terkompresi (*.jpg) 

No File Name File Size 
Asli (KB) 

File Size 
Terkompresi (KB) 

1 Akmal 224.798 51.603 
2 Ririn 224.338 219.085 
3 Kebun Teh 982.757 193.773 
4 Pink Ross 918.942 146.991 

 
Tabel 3. Spesifikasi Citra Terkompresi 

(*.bmp). 
Spesifikasi Citra Terkompresi (*.bmp) 

No File Name File Size 
Asli (KB) 

File Size 
Terkompresi (KB) 

1 Camp 944.838 944.838 

2 Flower 1176.89 1176.89 
3 Frame Pooh 691.254 691.254 
4 Ghost 2359.35 2359.35 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Spesifikasi Citra Terkompresi 
(*.png). 

Spesifikasi Citra Terkompresi (*.png) 

No File Name File Size 
Asli (KB) 

File Size 
Terkompresi 

(KB) 
1 Inuyasa 1549.08 1359.99 
2 Kumpul 1408.11 865.63 
3 Turis 1894.61 1862.88 
4 Within Temptation 709.823 674.665 

 
c. Rasio dan Rasio Rata-rata Kompresi Citra 

Tabel 5. Rasio Kompresi Citra (*.jpg). 
Hasil Pengujian Rasio Kompresi JPG 

File 
Name 

Size Citra 
Asli (KB) 

Size Citra 
Terkompresi 

(KB) 

Rasio 
Kompresi 

citra 
Akmal 224.798 51.603 77 % 
Ririn 331.338 219.085 34 % 
Kebun 
Teh 

982.757 193.773 80 % 

Pink Ross 918.942 146.991 84 % 
Rasio rata-rata kompresi citra *.jpg 68.75 % 

 
Tabel 6. Rasio Kompresi Citra (*.bmp). 

Hasil Pengujian Rasio Kompresi BMP 
File 

Name 
Size Citra 
Asli (KB) 

Size Citra 
Terkompresi 

(KB) 

Rasio 
Kompresi 

citra 
Camp 944.838 944.838 0 % 
Flower 1176.89 1176.89 0 % 
Frame 
Pooh 

691.254 691.254 0 % 

Ghost 2359.35 2359.35 0 % 
Rasio rata-rata kompresi citra *.bmp 0 % 

 
Tabel 7. Rasio Kompresi Citra (*.png). 

Hasil Pengujian Rasio Kompresi PNG 

File  
Name 

Size Citra 
Asli (KB) 

Size Citra 
Terkompresi 

(KB) 

Rasio 
Kompresi 

citra 
Inuyasa 1549.08 1359.99 12 % 
Kumpul 1408.11 865.63 39 % 
Turis 1894.61 1862.88 2 % 
Within 
Temptation 

709.823 674.665 5 % 

Rasio rata-rata kompresi citra *.png 14.5 % 

 
 
 
 
 
 



d. Kriteria Penilaian Kualitas Citra 
Tabel 8. Nilai MSE dan PSNR Citra *.jpg. 

File Name MSE   PSNR 

Akmal 0.830921 48.9692 

Ririn 0.223029 54.6812 

Kebun Teh 2.37539 44.4075 

Pink Ross 3.04547 43.2575 

 
Tabel 9. Nilai MSE dan PSNR citra 

*.bmp. 

File Name MSE   PSNR 

Camp 1.80829 45.5922 

Flower 1.83198 45.5356 

Frame Pooh 6.69155 39.9095 

Ghost 1.12652 47.6479 

 
Tabel 10. Nilai MSE dan PSNR citra 

*.png. 

File Name MSE   PSNR 

Inuyasa 1.73309 45.7756 

Kumpul 0.936482 48.4498 

Turis 0.262915 53.9667 

Within Temptation 4.50312 41.6297 

 
4. KESIMPULAN 
a. Kompresi citra pada citra digital 

menggunakan transformasi wavelet 
menggunakan 2 tahapan yaitu single level 
wavelet transform dan multi level wavelet 
transform. 

b. Rasio kompresi pada citra *jpg memiliki 
rasio kompresi yang paling tinggi dari 
citra *bmp dan png, yaitu sebesar 84 %. 
Dengan rasio rata-rata 68.75 %. 

c. Pada kompresi *.bmp memiliki rasio 
kompresi 0 % dikarenakan file *.bmp 
memang tidak bisa dikompresi. 

d. Pada citra *.png memiliki rasio rata-rata 
14.5 %, dan rasio kompresi yang paling 
tinggi pada citra *.png hanya sebesar 39 
%.  

e. Hasil analisis kualitas citra yang 
didapatkan  dalam  penelitian kompresi 
citra dengan menggunakan metode 
transformasi wavelet, membuktikan 
bahwa hasil citra yang terkompresi 
memiliki kualitas yang bagus. Karena 
nilai MSE yang dihasilkan rendah dan 
nilai PSNR yang dihasilkan tinggi, yang 
menandakan kualitas citra yang baik. 
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