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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

No Capaian Pembelajaran Program Studi Capaian Pembelajaran MK

1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa  

Memahami proses pengolahan citra digital 
beserta implementasinya 

2 Memiliki moral, etika dan 
kepribadian yang baik di dalam 
menyelesaikan tugasnya  

Memahami konsep dan operasi pengolahan citra 
dan dapat digunakan dalam pengembangan 
sistem cerdas dan sistem keamanan 

3 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian dunia  

4 Mampu bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial dan kepedulian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan 
lingkungannya  

  



DESKRIPSI MATAKULIAH: 

Pengolahan Citra Digital mempelajari tentang apa itu citra digital dan bagaimana memanipulasinya untuk memperoleh hasil tertentu yang diinginkan, 
yang dapat membantu persepsi visual, pengolahan dan pengenalan pola lanjut. 

5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama 
serta pendapat/temuan original orang 
lain 

6 Menjunjung tinggi penegakan hukum 
serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa 
serta masyarakat luas. 

7 Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural.  

  



  

  



ANALISIS INSTRUKSIONAL 

Mata Kuliah : Pengantar Citra Digital 
 
 

  

  

Konsep Citra dan fungsinyaMacam – macam Format 
Citra 

Histogram Dalam Citra

Oprasi Kecemerlangan  

( Brightnes)

Ekualisasi Citra 

Penggabungan Citra 

Pencerminan Citra Rotasi Citra Penskalaan Citra

Penghalusan Citra Penberian Efek Pada Citra



  



 KOMPETENSI AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD)  

Capaian 
Pembelajaran MK

: - Memahami proses pengolahan citra digital beserta 
implementasinya 

- Memahami konsep dan operasi pengolahan citra dan dapat 
digunakan dalam pengembangan sistem cerdas dan sistem 
keamanan 

Kompetensi yang 
Diharapkan

: No. KAD Rumusan KAD

1 Penjelasan kontrak perkuliahan

2
Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata 
tertib kuliah, Mengetahui maksud dan tujuan dari 
pengolahan citra digital

3 Memahami operasi-operasi dasar pada pengolahan citra

4 Memahami implementasi citra biner pada pengolahan 
citra

5 Memahami beberapa teknik dalam proses image 
enhanchement

6 Memahami implementasi operasi aritmatik dan geometri 
pada citra

7 Memahami maksud dan tujuan  teknik edge detection 
pada pengolahan citra

8 Memahami konsep dasar dalam analisis tekstur pada citra

  



Diharapkan
:

9 Memahami maksud dan tujuan teknik image 
reconstruction pada pengolahan citra

10 Memahami teknik akuisisi citra

11 Memahami teknik transformasi citra

12 Memahami representasi citra lewat operasi titik, operasi 
spasial dan operasi transformasi

13 Memahami maksud dan teknik kompresi citra pada 
pengolahan citra digital

14
Memahami teknik pengolahan citra secara menyeluruh 
dan mampu mengimplementasikan beberapa teknik 
tersebut latihan sebelum UAS

Sistem Perkuliahan 
a. Pendekatan 
b. Model 
c. Metode/Strategi

: Teacher Centered Approach  
: Model Pengolahan Informasi 
: Simulasi dan Demonstrasi

Media 
Pembelajaran

: Laboratorium Komputer  
Komputer atau Laptop 
Smartphone 
LCD

  



E.  RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Penilaian : 1. Presensi/Kehadiran (P) 
2. Keaktifan/partisipasi (K) 
3. Tugas (T) 
4. UTS (UT) 
5. UAS (UA)

: 20 % 
: 10 % 
: 20 % 
: 25 % 
: 25 %

NILAI AKHIR=  20P+10K+20T+25UTS+25UAS : 100

Pustaka : 1. William K. Pratt, Digital Image Processing, New York : John 
Wiley & Sons, 2001

Minggu 
Ke-

Kemampuan 
Akhir yang 

Direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Materi Pokok)

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran

Alokasi 
Waktu

Pengalaman 
Belajar

Kriteria Capaian 
(Indikator)

Penilaian

Bentuk Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  



1 1. Memahami 
s i s t e m 
perkuliahan, 
s i s t e m 
p e n i l a i a n , 
d a n t a t a 
tertib kuliah 

2. Mengetahui 
maksud dan 
tujuan dari 
pengolahan 
citra digital

RPS 
Kontrak kuliah 
Pendahuluan

Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Diskusi 
membahas 

tentang 

Mahasiswa mencatat 
semua informasi 
secara ringkas pada 
log book  

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5 %

2 Memahami 
operasi-operasi 
dasar pada 
pengolahan citra

Operasi-operasi 
dasar pada 
pengolahan 
citra

Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

3 Memahami 
tingkat keabuan 
dan warna-
warna dasar 
pada citra

Tingkat 
keabuan dan 
warna citra

Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

  



4 Memahami 
implementasi 
citra biner pada 
pengolahan citra

Citra biner Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

5 Memahami 
beberapa teknik 
dalam proses 
image 
enhanchement

Image 
Enhanchement

Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

6 Memahami 
implementasi 
operasi aritmatik 
dan geometri 
pada citra

Operasi 
Aritmatik dan 
Geometri pada 
Citra

Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

7 Memahami 
maksud dan 
tujuan  teknik 
edge detection 
pada pengolahan 
citra

Edge 
Detection 

Ceramah, 
Tanya jawab 
dan 
penyelesaian 
soal

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

  



8 Memahami 
konsep dasar 
dalam analisis 
tekstur pada 
citra

Analisis 
Tekstur

Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

9 Memahami 
maksud dan 
tujuan teknik 
image 
reconstruction 
pada pengolahan 
citra

Image 
Reconstruction

Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

10 Memahami 
teknik akuisisi 
citra

Akuisisi citra Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

11 Memahami 
teknik 
transformasi 
citra

Transformasi 
citra

Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

  



12 Memahami 
representasi 
citra lewat 
operasi titik, 
operasi spasial 
dan operasi 
transformasi

Memory Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

5%

13 Memahami 
maksud dan 
teknik kompresi 
citra pada 
pengolahan citra 
digital

Memory Ceramah dan 
diskusi

2 x 50 Mahasiswa 
merespon aktif 
materi yang 
diberikan dengan 
cara bertanya dan 
berdiskusi.

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

14 Memahami 
teknik 
pengolahan citra 
secara 
menyeluruh dan 
mampu 
mengimplement
asikan beberapa 
teknik tersebut

Quiz 2 x 50 Mahasiswa mampu 
menyelesaikan 
setiap pertanyaan 
secara berdiskusi

Tertulis: 
objektif dan 
uraian

10%

  



Contoh Soal Mata Kuliah Pengantar Citra Digital 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kontur? 

2. Sebutkan jenis-jenis ruang warna? 

Merujuk ke warna manusia, seperti merah, hijau dan proverti ini 

Jember, .................................. 
Dosen Pengampu, 

Syarif Hidayatullah, M. Kom. 
NIDN.

  



3. Mencerminkan warna yang ditangkap oelh mata manusia yang menggapi berbagai nilai panjang cahaya adalah? 

4. Berdasarkan teknik yang digunakan sebutkan 4 kategori segmentasi? 

5. Operator yang termasuk kedalam deteksi tepi kedua adalah? 

Jawaban: 

1. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian sama. Nama lain garis kontur adalah garis tranches, garis tinggi 

dan garis lengkung horizontal. 

2. Ruang warna RGB 

Ruang warna 

CMY/ CMYK 

Ruang warna HIS, HVS, dan HSL 

3. Bila mata mengkap panjang gelombang antara 430 dan 480 nanometer, sensasi yang diterima adalah warna biru, sedangkan jika panjang 

gelombang berkisar antara 570 sampai dengan 600 nm, warna yang terlihat adalah kuning (Crane, 1997), sedangkan campuran merah dan hijau 

terlihat kuning. 

4. - Teknik Pengembangan 

- Metode berbasis batas 

- Metode berbasis area 

- Metode Hibrid yang mengombinasikan kriteria batas dan area 

5.  Operator turunan (Laplacian) 

  


