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ANALISA KOMPARASI TEKNIK KOMPRESI CITRA MEDIS MENGGUNAKAN RUN 

LENGTH ENCODING (RLE), DISCRETE WAVELET TRANSFORM (DWT) DAN DISCRETE 

COSINE TRANSFORM (DCT) 

Abstrak 

Kompresi citra medis adalah proses meminimalisasi citra dengan cara menghilangkan bagian 

informasi data yang dianggap tidak penting dengan tujuan untuk mempermudah pihak rumah sakit 

untuk mengelola data. Kompresi citra medis sangat dibutuhkan, dalam sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa sebuah rumah sakit dapat menghasilkan data hingga 5-15 GB perharinya. 

Penelitian tentang komparasi kompresi citra medis sangat diperlukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan metode yang sesuai dengan kompresi citra medis yang dibutuhkan saat ini. Penelitian 

ini menggunakan tiga metode yang akan dibandingkan yaitu RLE, DWT dan DCT. Metode RLE 

adalah pengelompokkan nilai derajat keabuan yang sering muncul kemudian akan dikodekan 

dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Metode DWT adalah metode yang dapat memberikan 

informasi dan skala, sehingga membuat data menjadi lebih akurat. Metode kompresi DCT 

merupakan metode kompresi yang dapat mengubah sinyal menjadi frekuensi sehingga hasil 

kompresi citra yang didapat akan mempermudah proses pengiriman. Perhitungan nilai PSNR, MSE, 

rasio dan waktu sebagai data validasi dan parameter pembanding. PSNR merupakan nilai 

perbandingan nilai tertinggi dari besarnya derau sedangkan nilai MSE merupakan nilai error 

kuadrat antara citra asli dengan citra hasil kompresi. Rasio merupakan nilai yang menunjukkan 

ukuran hasil kompresi dan menunjukkan berapa persen citra dapat dikompresi sedangkan waktu 

menunjukkan efisiensi algoritma kompresi yang digunakan. Data uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah citra medis yang didigitalisasi dengan menggunakan resolusi 200dpi dan citra 

sekunder. Aplikasi MATLAB 2016a digunakan untuk memudahkan proses penelitian dan sebagai 

dokumentasi. Penelitian mengenai komparasi kompresi citra medis dengan menggunakan metode 

RLE, DWT dan DCT menghasilkan bahwa metode yang sesuai adalah metode RLE. Metode RLE 

memiliki nilai rata-rata PSNR tertinggi yaitu 35.67 dB, MSE terendah yaitu 20.81 dB dan waktu 

kompresi tercepat yaitu 0.77 s sedangkan metode DCT memiliki nilai rasio tertinggi yaitu 80.09 % 

tetapi nilai PSNR terendah sebesar 28.66 dB dan MSE tertinggi sebesar 91.85 dB, sehingga metode 

yang sesuai untuk kompresi citra medis saat ini adalah metode RLE.   

 

Kata kunci : kompresi citra medis, RLE, DWT, DCT 

Abstract 

Medical image compression is the process minimizes the image by way of removing the data 

information is not considered important in order to facilitate the hospital to manage data. Medical 

image compression is needed, in a study showing that a hospital can produce up to 5-15 GB of data 

per day. Research on medical image compression comparisons are indispensable in order to obtain 

the appropriate method of medical image compression that is needed at this time. This research uses 

three methods will be compared i.e. RLE, DWT and DCT. RLE method is the value of the degree 

classification faqs gray will then be encoded with the number of bits a little more. DWT method is a 

method that can provide information and data, thus making the scale becomes more accurate. DCT 

compression method is a method of compression that can change the signal into the frequency so 

that the image compression results obtained will simplify the delivery process. Calculation of value 

of PSNR, MSE, ratio and time as data validation and the comparison parameter. PSNR is the 

highest value value comparison of the magnitude of the noise while the value of the MSE is the 

value of the quadratic error between the original image with the image compression results. The 

ratio is a value that indicates the size of the compression results and shows what percentage of the 

image can be compressed while the time shows the efficiency of compression algorithms are used. 
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Test data used in this research is medical image gets digitized using the resolution 200dpi and the 

secondary image. Application of MATLAB 2016a used to simplify the process of research and as 

documentation. Research on the comparison of medical image compression using DCT and DWT, 

RLE produce that the appropriate method is a method of RLE. RLE method have average PSNR 

values highest i.e. 35.67 dB, i.e. the lowest MSE 20.81 dB and fastest compression time i.e. 0.77 s 

while the method of DCT has the highest ratio of value i.e. 80.09% but the lowest of 28.66 PSNR 

value dB and the highest MSE of 91.85 dB, so that the appropriate method for medical image 

compression is currently the method of RLE. 

Keywords: medical image compression, RLE, DWT, DCT 

1. LATAR BELAKANG 

  Citra medis saat ini memiliki peran penting bagi dunia kedokteran maupun sekolah 

kedokteran. Citra medis yang dihasilkan berguna sebagai bahan diagnosa, analisa maupun 

sebagai data pembelajaran. Citra medis yang dihasilkan oleh lembaga kesehatan memiliki 

ukuran yang cukup besar dan dalam jumlah yang banyak sehingga akan menghambat proses 

penyimpanan ataupun pengiriman data. 

  Menurut Ram (2016), setiap harinya sebuah rumah sakit dapat menghasilkan rata-

rata 5 GB hingga 15 GB data. Berdasarkan informasi tersebut data yang diolah cukup besar, 

selain itu apabila suatu saat data tersebut harus dikirim maka akan membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena ukuran data yang besar. Permasalahan itu akan menghambat proses 

penanganan dan diagnosa oleh dokter. Dibutuhkan teknik kompresi yang tepat untuk melakukan 

kompresi citra medis sehingga dapat mempermudah rumah sakit dalam hal pemrosesan data. 

Dalam hal ini kompresi citra sangat berperan penting. Soesanti (2008) kompresi citra 

pada dasarnya adalah proses penghapusan informasi data yang dianggap tidak penting dengan 

tujuan untuk menghasilkan kompresi citra yang tidak akan mengalami kerusakan yang berarti, 

sehingga dapat meminimalkan kapasitas penyimpanan dan memudahkan proses pengiriman 

serta pengolahan data. Ahmad (2012) dibutuhkan teknik kompresi yang dapat meningkatkan 

efisiensi memori penyimpanan untuk meningkatkan efisiensi memori dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode RLE. RLE termasuk teknik kompresi yang lossless dan membuat hasil 

kompresi mudah untuk di dekomposisi kembali. Metode ini pada dasarnya adalah pengumpulan 

nilai derajat keabuan yang sering muncul kemudian akan dikodekan dengan jumlah bit yang 

lebih sedikit sedangkan nilai keabuan yang memiliki frekuensi kemunculannya sedikit akan 

dikodekan dengan jumlah bit yang lebih panjang. Khairil (2008) Selain memiliki ukuran data 

yang kecil citra medis harus memiliki kualitas yang layak untuk mendapatkan hasil kompresi 

citra yang layak dapat menggunakan metode DWT karena  teknik kompresi DWT dapat 

menampilkan citra dengan resolusi yang berbeda. Aditya (2016) Hasil dari kompresi citra yang 

baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman dan penyimpanan, pengiriman data 
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biasanya dilakukan di dalam jaringan yang bertujuan untuk menyampaikan data dari satu tempat 

menuju tempat lain, maka dibutuhkan teknik kompresi yang dapat mengubah sinyal menjadi 

frekuensi agar dapat memudahkan proses pengiriman data. Dalam permasalahan tersebut dapat 

menggunakan metode kompresi DCT karena pada dasarnya teknik kompresi ini adalah proses 

kompresi yang mengubah sinyal digital menjadi komponen-komponen frekuensi.  

Penelitian ini melakukan komparasi teknik kompresi citra untuk mengetahui metode 

yang sesuai dengan data uji citra medis. 

1.1 PENELITIAN TERKAIT 

Soesanti (2008) melakukan penelitian kompresi data citra menggunakan alihragam DCT 

dan logika Fuzzy adaptif yang dilakukan dengan memilah sub-citra menjadi kelas-kelas yang 

ditentukan oleh perhitungan nilai energi AC yang tepat. Semakin besar rasio kompresi maka 

SNR citra hasil rekonstruksi juga semakin besar. Hasilnya, metode alihagram DCT memiliki 

rasio yang lebih kecil di bandingkan dengan metode logika Fuzzy adaptif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode alihagram DCT lebih sesuai karena memiliki nilai rasio kompresi 

yang kecil sehingga memiliki nilai hasil rekonstruksi yang kecil.   

Menurut Ahmad (2012) melakukan kompresi metode RLE sebagai teknik kompresi 

citra dengan bantuan MATLAB. Hasil kompresi memperlihatkan metode RLE merupakan 

teknik kompresi citra yang lossless. Berbeda dengan Khairil (2008) yang melakukan penelitian 

tentang kompresi citra medis menggunakan algoritma DWT dan EZT. Hasilnya, metode EZW 

mampu melakukan kompresi dengan maksimal sedangkan metode DWT mampu 

mengelompokkan energi citra pada sekelompok kecil koefisien sehingga hasil lebih akurat 

tetapi proses kompresi kurang maksimal . 

Aditya (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui metode yang 

tepat untuk kompresi citra digital dengan membandingkan algoritma DWT, DCT dan gabungan 

dari kedua metode tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa algoritma yang tepat adalah 

algoritma dengan nilai rasio kompresi tertinggi yaitu algoritma Hybrid, sedangkan untuk 

algoritma terbaik dilihat dari nilai MSE yang rendah, PSNR yang tinggi, rasio kompresi yang 

tinggi dan waktu yang paling cepat. Algoritma memenuhi syarat tersebut yaitu algoritma DWT. 

1.2 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami teknik kompresi citra 

medis dengan menggunakan metode RLE, DWT dan DCT. Untuk mencari metode kompresi 

citra medis dengan membandingkan metode RLE, DWT dan DCT. Kemudian, akan dilakukan 

pencarian nilai PSNR, MSE, rasio dan waktu kompresi pada setiap metode sebagai parameter 
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pembanding sehingga mendapatkan metode yang sesuai dengan kebutuhan kompresi citra medis 

saat ini. 

1.3 STUDI PUSTAKA 

1.3.1 Citra Medis 

Citra medis pada umumnya memiliki kandungan informasi yang sangat penting, oleh 

karena itu citra medis memiliki ukuran yang besar (Khairil, 2008). Maka dibutuhkan ruangan 

dan tempat khusus untuk penyimpanan untuk menghindari kerusakan (Soesanti, 2008) selain 

itu citra medis berguna untuk referensi pasien di masa mendatang untuk menghemat waktu 

dalam proses penyimpanan maupun proses transmisi (Subinarto, 2016). Citra medis pada 

dasarnya adalah proses penggambaran bagian dalam organ tubuh manusia, terdapat beberapa 

peralatan yang menghasilkan citra medis seperti Comuted Tomography (CT), Magnetic 

Resonance Imaging (MRI), Ultrasound, X-Ray, dan lain-lain (Dwi, 2015). 

1.3.2 Kompresi Citra 

Kompresi citra bertujuan untuk mengurangi jumlah data yang digunakan untuk 

menyatakan suatu citra dengan konsekuensi bahwa citra hasil rekonstruksi tidak akan 

mengalami kerusakan yang berarti (Soesanti, 2008). Prinsip kompresi citra adalah untuk 

mengurangi duplikasi data didalam citra sehingga memori yang dibutuhkan untuk 

merepresentasikan citra menjadi lebih sedikit dari pada representasi citra semula (Ahmad, 

2012). Kompresi citra di bagi menjadi 2 yaitu lossy dan lossless, kompresi citra lossy adalah 

teknik kompresi pada citra dengan menghapus beberapa informasi dari citra asli sehingga 

ukuran citra menjadi relatif lebih kecil sedangkan kompresi citra lossless adalah kompresi 

citra yang memungkinkan data yang asli dapat disusun kembali dari data kompresi (Farid, 

2009). 

1.3.3 Run-lenght Encoding (RLE) 

RLE merupakan metode kompresi citra yang hasil kompresinya dapat didekomposisi 

dengan mudah karena RLE termasuk metode kompresi yang lossless (Ahmad, 2012). Cara 

kerja kompresi metode RLE adalah dengan cara menjumlahkan pengulangan byte yang sama 

berturut-turut dan menampilkan sebuah karakter yang mengalami pengulangan disertai 

dengan nilai jumlah pengulangan byte, sedangkan untuk byte yang tidak terjadi pengulangan 

maka karakter tersebut tidak akan dikompresi (Iwan, 2011).  

 Contoh : 

 Sebuah data memiliki 10 angka : 

12 12 12 14 14 4 4 7 8 8 

 Data diatas dikompresi dengan menggunakan metode RLE maka menghasilkan 9 angka : 
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12 3 14 2 4 2 7 8 2 

 

1.3.4 Discrete Wavelet Transform (DWT) 

Metode kompresi DWT adalah teknik yang digunakan untuk kompresi citra dengan 

kemampuan dapat menampilkan citra pada resolusi yang berbeda seperti frekuensi rendah dan 

frekuensi tinggi secara bersamaan (Subinarto, 2016). Metode kompresi DWT mempunyai 

kemampuan untuk mengelompokan energi citra terkonsentrasi pada sekelompok kecil 

koefisien, sehingga hasil kompresi menjadi lebih akurat (Khairil, 2008). Pada dasarnya teknik 

kompresi DWT adalah dengan melewatkan sinyal yang akan dianalisis pada filter dengan 

frekuensi dan skala yang berbeda yang berfungsi sebagai salah satu kemampuan dalam 

pengolahan gambar, transformasi dimulai dari transformasi vertikal dan transformasi 

horizontal sehingga citra yang telah ditransformasi akan terbagi menjadi empat blok yang 

sama (Dwi, 2015).  

1.3.5 Discrete Cosine Transform (DCT) 

DCT adalah sebuah teknik mengubah sinyal kedalam komponen frekuensi dasar (Faza, 

2016). Kompresi citra dengan menggunakan metode DCT memiliki keunggulan hasil 

kompresi tidak akan menimbulkan kecurigaan karena proses kompresi terjadi didomain 

frekuensi  dalam gambar, bukan pada domain spasial sehingga tidak akan ada perubahan yang 

terlihat pada gambar walaupun DCT termasuk teknik kompresi lossy . Metode DCT memiliki 

kekurangan tidak tahan terhadap perubahan suatu objek dikarenakan pesan mudah dihapus 

karena lokasi penyisipan data dan pembuatan data dengan metode diketahui (Nadia, 2014).  

1.3.6 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) dan Mean Square Error (MSE) 

PSNR adalah perbandingan nilai tertinggi dari besarnya derau. PSNR diukur dalam 

satuan decibel. Tujuan dilakukan pencarian nilai PSNR adalah untuk mengetahui kualitas citra 

sebelum dan sesudah dilakukan kompresi. Sebelum menentukan nilai PSNR terlebih dahulu 

dicari nilai MSE (Faza, 2016), untuk menghitung nilai PSNR maka digunakan persamaan 1 : 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10. 𝑙𝑜𝑔 (
𝑀𝐴𝑋2

𝑀𝑆𝐸
) = 20. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑀𝐴𝑋𝑖

√𝑀𝑆𝐸
).........................................................................(1)     

Dimana MAXi menunjukkan nilai maksimum piksel, sedangkan MSE menunjukkan nilai 

MSE.                                                       

MSE adalah nilai error kuadrat antara citra asli dengan citra terkompresi. Nilai rata-rata 

derau yang tinggi menandakan tingkat kinerja kompresi yang tinggi. MSE bernilai 0, maka 

citra terkompresi dengan citra asli memiliki nilai sama pada setiap pikselnya dan dalam hal ini 

menandakan kompresi tidak ada(Faza, 2016). Nilai MSE didapatkan dari persamaan 2:  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑀𝑁
 ∑ ∑ (𝑆𝑥𝑦 − 𝐶𝑥𝑦)

2𝑁
𝑦=1

𝑀
𝑥=1   ...................................................................................(2) 
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 Dimana nilai:  

• x dan y = koordinat gambar 

• M dan N = dimensi gambar 

• Sxy = stego-image 

• Cxy = cover-image 

• C2
max = nilai maksimum 

1.3.7 Rasio Kompresi 

Rasio kompresi merupakan nilai yang didapat dari perbandingan ukuran citra sebelum 

dan sesudah dilakukan kompresi dengan tujuan untuk mengetahui berapa persen citra tersebut 

dapat dikompresi. Semakin besar rasio kompresi menandakan tingkat optimasi memori yang 

baik sehingga citra yang dihasilkan dapat ditransmisikan dengan cepat (Faza, 2016). Semakin 

besar ukuran citra maka akan membutuhkan penyimpanan yang besar dan proses pengiriman 

citra akan membutuhkan waktu yang lama. Pengiriman citra yang banyak digunakan adalah 

dengan menggunakan jaringan wi-fi, untuk data yang memiliki ukuran 4000 KB 

membutuhkan waktu pengiriman selama 38,944 s sedangkan untuk paket data dengan ukuran 

10 KB membutuhkan waktu pengiriman selama 0,032 s dengan menggunakan jaringan wifi 

yang memiliki kemampuan transmisi data sebesar 11 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz 

(Purnomowati, 2012). 

1.3.8 Waktu Kompresi 

Fungsi dari pada proses ini ialah agar dapat menentukan tingkat kinerja algoritma 

dalam proses kompresi, waktu untuk satu algoritma dimulai ketika proses kompresi dengan 

algoritma tersebut dimulai dan berakhir ketika proses kompresi selesai, dan begitupun dengan 

algoritma lainnya (Faza, 2016). 

2 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah membandingkan hasil kompresi citra medis dari metode 

algoritma RLE, DWT dan DCT. Citra hasil kompresi sebelum dan sesudah kemudian dicari 

nilai PSNR, MSE, rasio dan waktu sebagai parameter pembanding pada setiap hasil kompresi 

untuk setiap metode.  
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 Penerapan penelitian dan implementasi aplikasi akan dilakukan dengan mengikuti 

flowchart pada Gambar 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                   (b) 

Gambar 1. Langkah penelitian (a) Flowchart penelitian (b)Flowchart aplikasi 

Penerapan langkah penelitian akan dilakukan dengan mengikuti Flowchart penelitian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1(a) : 

2.1  Perumusan Masalah 

Tahap pertama menentukan permasalahan yang terdapat pada kompresi citra medis saat ini, 

permasalahan yang ada saat ini adalah ukuran data yang dihasilkan oleh citra medis terlalu 

besar sehingga memengaruhi proses pengiriman dan penyimpanan data maka dibutuhkan 

metode kompresi yang sesuai dengan kebutuhan kompresi citra medis saat ini. 

2.2 Literatur Review 

Tahap ini merupakan proses pengumpulan data dan pendalaman materi tentang kompresi citra 

medis dengan metode RLE, DWT dan DCT sebagai referensi dengan tujuan mendapatkan 

dasar teori dan gambaran untuk penelitian yang akan dilakukan. 

2.3 Implementasi 

Tahap ini merupakan proses kompresi citra menggunakan aplikasi MATLAB 2016a sesuai 

dengan metode yang digunakan, sehingga mendapatkan citra hasil kompresi, kemudian akan 

dilakukan perhitungan nilai PSNR, MSE, rasio dan waktu sebagai parameter pembanding. 
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2.4 Pengujian dan Validasi 

Pengujian dan validasi dilakukan untuk mengetahui bahwa kompresi citra medis menggunakan 

metode RLE, DWT dan DCT serta perhitungan PSNR, MSE, rasio dan waktu sudah dilakukan 

dengan aplikasi MATLAB. 

2.5 Kesimpulan 

Kesimpulan didapatkan dari hasil data pengujian dan perbandingan nilai PSNR, MSE, rasio 

dan waktu, sehingga didapatkan metode yang memiliki kualitas citra yang layak, nilai PSNR 

yang tinggi , nilai MSE yang rendah, ukuran data yang kecil dan memiliki waktu kompresi 

yang paling, sehingga sesuai dengan kebutuhan kompresi citra medis saat ini. 

Penerapan langkah aplikasi akan dilakukan dengan mengikuti Flowchart aplikasi 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (b) : 

2.6 Input Data 

Tahap ini merupakan proses penginputan data citra medis yang dijadikan objek penelitian. 

2.7 Proses Kompresi Citra  

Kompresi citra pada dasarnya adalah mengurangi jumlah data yang digunakan untuk 

menyatakan suatu citra dengan konsekuensi bahwa citra hasil rekonstruksi tidak akan 

mengalami kerusakan yang berarti (Soesanti, 2008). Tahap ini melakukan proses kompresi 

citra medis sesuai dengan metode yang di gunakan. 

2.8 Perhitungan PSNR, MSE, rasio dan waktu 

PSNR adalah perbandingan nilai tertinggi dari besarnya derau. Sebelum menentukan nilai 

PSNR terlebih dahulu dicari nilai MSE, sedangkan MSE merupakan nilai error kuadrat antara 

citra asli dengan citra terkompresi (Faza, 2016) selain nilai PSNR dan MSE maka akan 

dibandingkan rasio kompresi karena semakin besar rasio kompresi menandakan tingkat 

optimasi memori data yang baik sehingga citra yang dihasilkan dapat ditransmisikan dengan 

cepat(Faza, 2016). Algoritma kompresi citra yang baik adalah memiliki waktu kompresi yang 

singkat sehingga dapat  menentukan tingkat kinerja algoritma dalam proses kompresi, waktu 

untuk satu algoritma dimulai ketika proses kompresi dengan algoritma tersebut dimulai dan 

berakhir ketika proses kompresi selesai (Faza, 2016). Tahap ini melakukan perhitungan PSNR, 

MSE, rasio dan waktu  kompresi citra dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid 

sebagai validasi data uji, sehingga dapat ditarik kesimpulan metode yang sesuai dengan 

kebutuhan kompresi citra medis saat ini. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini dibangun sebuah GUI yang dirancang dari aplikasi MATLAB 2016a 

yang dapat melakukan kompresi citra sesuai dengan metode yang di gunakan. Objek citra medis 

yang digunakan sebagai data uji merupakan citra yang diambil dari internet sebanyak 7 gambar 

dan hasil dari CT-Scan yang didigitalisasi menggunakan scanner dengan menggunakan resolusi 

200dpi sebanyak 28 gambar dengan format gambar ‘jpg’. Data uji yang digunakan sebanyak 35 

citra uji yang akan diproses menggunakan GUI yang sudah dibuat. Citra akan dikompresi 

dengan menggunakan metode RLE, DWT dan DCT untuk mengetahui metode yang sesuai 

dengan kebutuhan kompresi citra medis saat ini. GUI matlab juga akan menampilkan hasil 

perhitungan PSNR, MSE, rasio dan waktu kompresi dari setiap metode serta menampilkan 

ukuran citra sebelum dan sesudah dilakukan kompresi kemudian GUI dapat menyimpan hasil 

dari kompresi citra tersebut. 

Tampilan utama dari GUI matlab ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan utama GUI 

 

 

3.2  Cara Kerja Aplikasi 

  Proses pertama kompresi citra yang dilakukan dengan GUI Matlab adalah dengan 

menekan tombol ‘Masukkan Gambar’ maka akan tampil User Interface (UI) untuk memilih 

citra uji yang akan diproses seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3.Tampilan UI 

  Setelah muncul UI kemudian pilih citra uji yang akan diproses dengan cara klik dua 

kali pada citra yang dipilih atau klik open, sehingga GUI akan menampilkan citra dan ukuran 

citra yang dipilih seperti Gambar 4.  

 

Gambar 4. Menampilkan citra asli dan ukuran citra 

  Tahap selanjutnya yaitu melakukan kompresi citra dengan menggunakan ketiga 

metode dengan cara menekan tombol yang terdapat pada ‘Kompres Gambar’ untuk 

mengkompres gambar sesuai dengan metode yaitu tombol ‘RLE’ untuk metode RLE, ‘DWT’ 

untuk metode DWT dan ‘DCT’ untuk metode DCT maka citra asli akan dikompres kemudian 

ditampilkan hasil kompresi dan waktu kompresinya sesuai metode yang digunakan seperti 

Gambar 5. 
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(a)                                                                (b) 

 

                             (c) 

Gambar 5. Menampilkan citra hasil kompresi dan waktu kompresi (a) kompresi metode RLE 

(b) kompresi metode DWT (c) kompresi metode DCT 

  Setelah mendapatkan citra hasil kompresi tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai 

PSNR dan MSE masing-masing citra hasil kompresi dengan cara menekan tombol ‘Hitung 

MSE PSNR’ sehingga akan tampil nilai PSNR dan MSE masing-masing citra hasil kompresi 

seperti Gambar 6. 

 

Gambar 6. Menampilkan nilai PSNR, MSE, rasio dan ukuran citra 

  Setelah proses kompresi dan perhitungan selesai, maka citra hasil kompresi dapat 

disimpan dengan cara menekan tombol ‘Simpan Gambar’ maka citra hasil kompresi akan 

tersimpan dengan nama sesuai dengan metode kompresi yang digunakan seperti Gambar 7. 
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Gambar 7. Tampilan UI citra hasil kompresi  

  Setelah gambar disimpan langkah selanjutnya adalah menampilkan ukuran citra 

kompresi dan berapa rasio kompresi dengan menekan tombol yang terdapat pada ‘Size dan 

Hitung Rasio’ yaitu ‘RLE’ untuk metode RLE, ‘DWT’ untuk metode DWT dan ‘DCT’ untuk 

metode DCT. Pada saat tombol yang dipilih ditekan maka akan muncul user interface (UI) 

kemudian memilih citra kompresi yang sudah disimpan sesuai metode yang digunakan, langkah 

tersebut dilakukan pada metode yang lain dengan menekan tombol yang terdapat pada ‘Size dan 

Hitung Rasio’  seperti Gambar 8.  

 

(a)                                                          (b) 

Gambar 8 (a) Tampilan UI (b) Tampilan ukuran dan rasio 

3.3 Hasil Pengujian 

  Setelah melakukan proses kompresi maka didapatkan citra hasil kompresi sesuai 

metode yang digunakan yaitu metode kompresi RLE, DWT dan DCT. Berikut hasil dari salah 

satu citra uji seperti Gambar 9. 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 (a) 

 

(b)                                        (c)                                           (d) 

 Gambar 9. Citra hasil kompresi (a) Citra awal (b) Metode RLE (c) Metode DWT  

(d) Metode DCT 

  Gambar 9 menunjukkan bahwa pada awalnya citra asli masih terlihat jelas setelah 

dilakukan kompresi dengan menggunakan metode RLE, DWT dan DCT gambar terlihat 

berbeda dengan citra asli. Gambar hasil kompresi menjadi terlihat kurang jelas dibandingkan 

citra asli. Metode yang paling mendekati citra asli adalah metode RLE sedangkan metode yang 

hasil kompresinya terlihat paling paling tidak jelas adalah metode DCT.   

Citra hasil kompresi selanjutnya dilakukan proses perhitungan PSNR, MSE, rasio 

dan waktu, semakin tinggi nilai MSE maka semakin buruk citra hasil kompresi karena memiliki 

error yang tinggi sehingga memiliki perbedaan yang terlalu jauh dengan citra asli sedangkan 

semakin tinggi nilai PSNR maka hasil semakin bagus dan semakin tinggi rasio maka semakin 

kecil ukuran gambar begitu sebaliknya sedangkan waktu kompresi menunjukkan seberapa 

efisien algoritma pada setiap metode yang digunakan. Berikut hasil rata-rata dari nilai PSNR, 

MSE, rasio dan waktu kompresi pada setiap metode kompresi yang ditunjukkan pada Gambar 

10. 
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Gambar 10. Rata-rata nilai PSNR, MSE, rasio dan waktu setiap metode 

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

  Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kompresi 

citra medis yang memiliki nilai rata-rata Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) tertinggi adalah 

metode RLE yaitu sebesar 35.67 dB sedangkan nilai PSNR paling rendah yaitu metode DCT 

sebesar 28.66 dB. Nilai rata-rata Mean Square Error (MSE) tertinggi adalah metode DCT yaitu 

sebesar 91.85 dB sedangkan yang memiliki rata-rata nilai MSE terendah yaitu metode RLE 

sebesar 20.81. Nilai rata-rata waktu kompresi tercepat adalah metode kompresi RLE yaitu 

sebesar 0.77 s sedangkan nilai rata-rata waktu kompresi terlama yaitu metode DCT sebesar 

96.66 s. Nilai rata-rata rasio kompresi tertinggi adalah metode DCT yaitu sebesar 80.09 % 

sedangkan nilai rata-rata rasio kompresi terendah adalah metode RLE yaitu sebesar 70.58 %.  

  Perhitungan PSNR, MSE, RASIO dan waktu dari ketiga metode tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode yang sesuai dengan kompresi citra medis saat ini adalah metode 

yang memiliki nilai PSNR tinggi dan MSE rendah sehingga memiliki kualitas citra yang baik 

kemudian memiliki waktu kompresi yang paling cepat dan rasio paling tinggi. Metode RLE 

memiliki nilai rata-rata PSNR tertinggi, MSE terendah dan waktu kompresi tercepat kemudian 

metode DCT memiliki nilai rasio tertinggi tetapi nilai PSNR rendah dan MSE tinggi sehingga 

metode yang sesuai untuk kompresi citra medis saat ini adalah metode RLE.   

4.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian yang lebih spesifik ke 

dalam bidang citra medis dan bidang Telemedicine. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
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kompresi citra medis dengan lebih spesifik dengan menggunakan data citra uji asli.  

Telemedicine adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan 

alat komunikasi audio, visual dan data. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Jalaludin, Y. M. (2012). Implementasi Metode Run Length Encoding (Rle) Untuk 

Kompresi Citra. Jurnal Teknika, 3, 249-254. 

Dwi Yanita Apriliyana, A. D. (2015). Algoritma Discrete Wavelet Transform (Dwt) Dan 

Absolute Moment Block Truncation Coding (Ambtc) Pada Sistem Watermarking Untuk 

Deteksi Dan Recovery Citra Medis Termodifikasi. 

Farid. (2009, Mei Minggu). Metode Kompresi Data Lossless Dan Lossy. Diambil Kembali Dari 

Kumpulan Tugas Kampus: Http://V081-080010224.Blogspot.Co.Id/2009/05/Metode-

Kompresi-Data.Html 

Faza Aditya Mahmud, C. S. (2016, Juni). Analisis Kinerja Kompresi Citra Digital Dengan 

Komparasi Dwt, Dct Dan Hybrid (Dwt-Dct). 1, 5. 

Iqbal Bagaskoro Aji, W. (2015). Implementasi Metode Huffman Untuk Kompresi Citra Hasil 

Dari Steganografi Discrete Cosine Transform (Dct). 1-9. 

Khairil Anwar, A. S. (2008, Agustus). Kompresi Citra Medis Menggunakan Discrete Wavelet 

Transform (Dwt) Dan Embedded Zerotreewevelet(Ezw). Jurnal Matematika, 11, 73-77. 

Kurniawan, I. F. (2011, Juni). Kompresi File Citra Bitmap Menggunakan Algoritma Rle Dan 

Lz78. Csrid Journal, 3, 81-92. 

Purnomowati, E. B. (2012). Integrasi Wireless Fidelity (Wi-Fi) pada jaringan Universal Mobile 

Telecommunication System (UMTS). Jurnal EECCIS, 2(1), 11-16 

Ram Lautan Verma, D. O. (2013, Agustus). A Review Report On Roi Based Encoding An 

Effective Technique Of Compression For Medical Imaging. International Journal Of 

Scientific & Engineering Research, 4, 2094-2099. 

Soesanti, I. (2008). Kompresi Citra Medis Menggunakan Alihragam Cosinus Diskret. Jurnal 

Ilmiah Semesta Teknika, 11, 1-17. 

Subinarto, E. S. (2016). Kompresi Citra Medis Menggunakan Metode Kombinasi Singular 

Value Decomposition (Svd) Dan Discrete Wavelet Transform (Dwt) Untuk meningkatkan 

Efisiensi Penyimpanan Dan Transmisi. Jurnal Link, 25-30. Diambil Kembali Dari 

Http://Ejournal.Poltekkes-Smg.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Link 

Tearani, N. P. (2014, November). Peningkatan Kompresi Citra Digital Menggunakan Discrete 

Cosine Transform – 2 Dimension (Dct – 2d). 1-5. 



16 
 

Wirayasa, A. (2014). Discrete Wavelet Transform (Dwt). Diambil Kembali Dari Ketutrare: 

Http://Ketutrare.Blogspot.Co.Id/2014/10/Discrete-Wavelet-Transform-Dwt.Html 

Wirayasa, A. (2014). MSE Dan PSNR. Diambil Kembali Dari Ketutrare: 

Http://Ketutrare.Blogspot.Co.Id/2014/07/Mse-Dan-Psnr.Html 

Yani. (2010, Mei 8). Perbedaan Discrete Cosine Transform (Dct) Dan Discrete Wavelet 

Transform (Dwt). Diambil Kembali Dari Yani's Blog: 

Https://Anoa5.Wordpress.Com/2010/05/08/Perbedaan-Discrete-Cosine-Transform-Dct-

Dan-Discrete-Wavelet-Transform-Dwt/ 

 

 

 

 


