
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor sangat memicu semakin 

banyaknya polusi udara yang menyebabkan berbagai efek bagi lingkungan dan 

kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi 

manusia seperti mata perih, batuk, sampai gangguan pernafasan. Kualitas udara 

dilihat dari tingginya tingkat polusi udara yang terjadi di lingkungan tersebut, 

semakin rendah tingkat polusi udara yang disebabkan oleh gas buang 

kendaraan bermotor atau asap dari pabrik berarti kualitas udaranya baik, 

sedangkan jika udara sudah terkontaminasi oleh gas buang dari kendaraan 

bermotor atau asap dari pabrik berarti lingkungan tersebut memliki kualiatas 

udara yang jelek atau tidak baik buat kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. 

 

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar mengurangi polusi udara di 

Indonesia, yaitu salah satunya dengan melakukan standarisasi emisi gas buang 

bagi kendaraan bermotor. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran 

didalam mesin kendaraan bermotor. Sebenarnya pengertian pembakaran 

kendaraan bermotor itu tidak hanya terbatas pada mobil, sepeda motor atau 

angkutan, akan tetapi termasuk juga aktivitas industri, kapal terbang, kereta api 

dan kapal laut. Intinya, semua armada yang menggunakan bahan bakar sebagai 
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sumber utamanya. Gas sisa pemabakaran mesin ini beracun dan merusak 

lapisan ozon atau menjadi penyebab adanya pemanasan global. 

 

Dengan kasat mata kita dapat menilai kualitas suatu lingkungan dengan melihat 

atau menghirup udara sekitar, apakah lingkungan tersebut sudah tercemar 

polusi kendaraan atau hanya sekedar debu yang terbawa angin. Namun lain 

halnya jika kita melihat dari sisi citra suatu gambar, kita tidak dapat melihat 

secara subjektif kualitas udara (lingkungan) dari gambar tersebut. Dengan 

begitu dibutuhkan berbagai cara agar diketahui kualitas udara (lingkungan) dari 

sebuah gambar salah satunya adalah dengan pengolahan citra digital. 

 

Pengolahan citra adalah bidang studi yang mempelajari manipulasi citra 

menjadi citra lain. Dengan proses pengolahan citra hasil yang didapat 

diharapkan mampu membantu manusia untuk menginterpresentasikan citra 

tersebut. Hal ini yang mendorong penulis untuk membuat program yang dapat 

memperbaiki kualitas citra yang dihasilkan dengan menggunakan perangkat 

lunak Matlab. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kondisi udara (lingkungan) di sekitar lokasi pengambilan 

gambar. 

2. Mengetahui kualitas udara pada pengambilan gambar pada pagi hari sampai 

dengan sore hari. 

3. Membandingkan citra asli dengan citra dengan filter digital (LPF, median, 

HPF) 

4. Mengetahui nilai dari histogram dan SNR dari citra yang diolah pada 

perangkat lunak Matlab. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang kondisi udara (lingkungan) yang didapat 

dari pengolahan citra digital. 

2. Mengetahui tingkatan kondisi udara (lingkungan) setelah diproses di 

Matlab. 

3. Informasi tingkat kondisi udara dari citra dapat dikembangkan untuk 

monitoring kontrol polusi udara dalam upaya menuju suatu wilayah 

berstandar ekogreen. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana lingkungan yang termasuk memliki udara yang baik di lihat 

dari sisi citra. 

2. Bagaimana mendeteksi kondisi lingkungan dari sebuah citra. 

3. Bagaimana lingkungan yang termasuk memiliki udara yang baik di lihat 

dari hasil pengolahan citra asli maupun menggunakan filter. 

 

E. Batasan Masalah 

 Hal – hal yang dilakukan dalam tugas akhir ini dibatasi pada masalah : 

1. Citra yang akan diolah merupakan citra yang dihasilkan dengan 

menggunakan kamera digital dan dilakukan pengambilan data pada jam 

06.00 sampai jam 16.00 secara berkala setiap 2 jam. 

2. Pendeteksian citra dinilai dari hasil SNR (Signal to Noise Ratio) yang 

didapat setelah melalui proses penapisan (LPF, MPF, HPF) pada program 

Matlab. Didukung oleh data dari alat hygrometer. 

3. Pengolahan citra ini dilakukan pada citra diam, yang di ambil oleh kamera 

digital pada saat dilokasi. 

4. Parameter kualitas udara dapat dilihat dari nilai rata – rata SNR yang 

didapatkan pada proses sebelumnya. 

5. Nilai SNR dan Histogram yang didapat tergantung kondisi pencahayaan 

pada lokasi pengambilan data. 

6.  Data yang akan diolah menggunakan perangkat lunak Matlab 7.0 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi mengenai teori – teori yang menunjang penulisan 

tugas akhir, yaitu mengenai citra, kamera digital yang diguanakan, 

pengolahan citra, polusi udara dan perangkat lunak Matlab. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini 

diantaranya waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, prosedur dan alur 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang perancangan dari aplikasi yang dibuat 

dan juga menguraikan tentang pengimplementasian dari aplikasi yang 

dibuat. Serta pengujian dari aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir yang telah dibuat 

dan juga saran saran yang sekiranya diperlukan untuk menyempurnakan 

tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


