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ABSTRAK 

Kurniasari, Habriana, B. 2012. Penerapan Pengolahan Citra Digital Dengan 
Matlab 7.1 Pada Citra Radiografi. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Drs. Susilo, M.S. dan 
Isa Akhlis, M.Si. 
 
Kata kunci: citra radiografi, pengolahan citra digital 
 

Pengolahan citra dapat diterapkan dalam bidang industri yaitu untuk uji 
tak merusak atau nondestructive testing yang digunakan untuk mendeteksi 
kerusakan suatu benda uji. Pengolahan citra untuk uji pada produk gerabah yang 
ada saat ini menggunakan citra image analyzer. Informasi dari pengolahan citra 
tersebut tidak cukup untuk mengetahui keadaan internal suatu obyek. Oleh karena 
itu, perlu dikembangkan sebuah pengolahan citra yang dapat diterapkan untuk 
mengetahui keadaan internal obyek dan klasifikasi hasil nondestructive testing. 

Penerapan aplikasi pengolahan citra digital dengan menggunakan 
MATLAB 7.1 pada citra radiografi, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi 
keadaan internal benda uji atau sistem. Citra radiografi digital diperoleh dari hasil 
pemotretan dengan sistem sinar-x radiografi digital yang dimodifikasi dari sistem 
sinar-x konvensional. Citra yang dihasilkan berupa citra radiografi digital. 

Pemotretan dilakukan sekali dan menghasilkan 8 citra radiografi digital 
untuk setiap obyek yang sama pada posisi yang sama. Citra radiograf yang diolah 
dipilih berdasarkan tingkat kontras citra terbaik dari sejumlah citra radiograf yang 
dihasilkan. Citra kemudian diolah menggunakan aplikasi pengolahan citra digital 
dengan menggunakan MATLAB 7.1. 

Pengolahan citra yang dilakukan yaitu grayscale, invers, kontras citra, 
cropping, dan filternoise. Dari citra tersebut, cacat atau keadaan internal obyek 
dapat terlihat secara visual kemudian ROI gray level normal dan gray level yang 
ditinjau dapat ditentukan. Sehingga klasifikasi hasil nondestructive testing dapat 
diketahui. Klasifikasi dikatakan normal atau rusak berdasarkan perbandingan nilai 
mean antara gray level rusak terhadap gray level normal. 

Hasil citra dari penerapan pengolahan citra digital dengan MATLAB 7.1 
pada citra radiografi menunjukkan peningkatan kualitas citra yang lebih baik dari 
citra sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan internal 
suatu objek secara visual, serta dapat mengetahui klasifikasi hasil nondestructive 
testingnya (normal atau rusak). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


