
 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

1. Waktu 

 April 2012 – Februari 2013 

2. Tempat  

 Pasar Bambu Kuning dan Lembah Hijau 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Peralatan yang digunakan dalam pengambilan data terdiri atas : 

1. Kamera digital Casio QV-R200 

2. Hygrometer  

3. Filter optik RGB 

2. Bahan-bahan yang digunakan terdiri atas : 

1. Perangkat lunak Matlab 7 

2. Data hasil pengukuran Hygrometer 

3. Spesifikasi Alat 

Kamera digunakan merupakan kamera digital Casio QV-R200 : 
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a. Resolusi  : 14.1 megapixels 

b. Jenis sensor : 1/2.3-inch square pixel CCD   

c. Format file  :  

Still images  : JPEG (Exif Ver. 2.3), DPOF 

Movies  : Motion JPEG, AVI format, PCM (monaural). 

d. Monitor screen : 2.7-inch TFT color LCD, 230,400 dots (960 x 

240) 

e. Recording media : SD Memory Card, SDHC Memory 

Card ,SDXC Memory Card compatible. 

 

C. Prosedur Penelitian Tugas Akhir 

 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan didalam penelitian tugas akhir ini yaitu : 

1. Persiapan penelitian 

Pengambilan data dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore selama 

beberapa hari, data diambil berkala setiap 2 jam diukur suhu dan 

kelembabannya menggunakan hygrometer. Dari total semua gambar akan 

dipilih gambar yang paling cocok atau tidak ada gangguan untuk diangkat 

menjadi contoh gambar pada penelitian ini. 

2. Pemilihan Lokasi Pengambilan Data 

Pemilihan lokasi pengambilan data/objek gambar sebaiknya berada di 

sekitar jalan raya atau dengan kata lain pengambilan data sebaiknya 

dilingkungan yang tercemar oleh gas buang kendaraan bermotor dan untuk 
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data perbandingannya diambil data gambar dari lokasi yang jauh dari 

tingkat polusi. Sebaiknya gambar juga diambil dari ketinggian agar tidak 

terhalang oleh benda lain.  

3. Pengambilan Data 

a. Pada saat pengambilan data diperhatikan juga posisi kamera, sebaiknya 

kamera tidak langsung mengarah ke matahari, juga tidak terhalang oleh 

benda – benda lain seperti pohon , bangunan atau benda lain yang tidak 

diinginkan agar gambar diharapkan memiliki kawasan pandangan yang 

luas dengan batas yang diinginkan. 

b. Pengambilan data dilakukan di 2 titik lokasi, yaitu : Lembah Hijau dan 

Pasar Bambu Kuning. Yang jadi acuan dalam memilih lokasi ini adalah 

keadaan lokasi I yang diindikasi memliki kualitas udara yang bertimbal 

balik dengan lokasi II, yaitu secara kasat mata dapat dilihat keadaan 

bambu kuning memiliki intensitas kualitas udara lebih buruk 

dibandingkan dengan lembah hijau. Acuan lain juga karena tempat 

pengambilan data ini dilakukan ditempat berketinggian kurang lebih 4 

meter. 

 

(A)       (B) 

Gambar 3.1. Lokasi pengambilan data citra (A) Bambu Kuning (B) Lembah 

Hijau 
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4. Perancangan program 

Memproses gambar pada Matlab dengan melakukan proses cropping citra, 

mengubah citra RGB ke grayscale, melakukan penapisan LPF, MPF dan 

HPF, kemudian mencari nilai SNR masing – masing filter, ekualisasi 

histogram pada citra dan menampilkan histogram tiap data. Sampai 

didapatkan hasil yang diinginkan pada penilitian ini. 

 

5. Penulisan Laporan 

Proses penulisan laporan dilakukan berdasarkan hasil dari proses penilitian 

yang nantinya akan dianalisis bagaimana proses dan langkah yang telah 

dibuat, apakah hasilnya nanti sudah dikategorikan berhasil menilai suatu 

kondisi udara (lingkungan) dari suatu citra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

             

         

 

 

 

  

                

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Prosedur pelaksanaan penelitian 

 

Mengambil gambar lokasi 

dengan kamera digital 

 

Pengolahan Citra 

Berhasil  

Analisa dan bandingkan 

histogram & SNR tiap citra 

Menyeleksi 

gambar 

Mulai 

Mengukur suhu dan 

kelembaban 

Selesai 

Ujicoba program, lihat hasil 

histogram dan SNR tiap citra 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Ya 
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Untuk mendapatkan bentuk histogram dan nilai SNR pada pengolahan citra 

dengan program Matlab melalui beberapa tahapan atau proses, yakni sebagai 

berikut : 

a. Menampilkan citra 

b. Melakukan crop pada citra, sesuai dengan kebutuhan untuk penilitian 

c. Proses penapisan citra dengan menggunakan jenis LPF yaitu untuk citra 

asli, merah, hijau, biru dan RGB 

d. Melakukan penapisan citra dengan MPF untuk citra asli, merah, hijau, biru 

dan RGB 

e. Melakukan penapisan citra dengan HPF untuk citra asli, merah, hijau, biru 

dan RGB 

f. Mencari nilai SNR masing – masing penapisan yaitu LPF, MPF dan HPF 


