
BAB III. DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.

Dari diagram blok sistem pada Bab 1.4, dapat didesain sebuah sistem dengan  spesifikas dijelaskan 

pada bab 3.1. Kemudian dididesain sebuah diagram blok yang dibahas pada bab 3.2. Diagram alir 

untuk masing-masing komponen dijelaskan pada bab 3.3. Validasi citra digunakan untuk analisis 

apakah sistem yang dikembangkan dapat diimpelementasikan untuk citra medis  dijelaskan pada 

bab 3.4. Bab 3.5 menjelaskan mengenai implementasi sistem yang didesain.

3.1. Spesifikasi Sistem

Sistem dikembangkan dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak seperti dijelas-

kan pada tabel 3.1 dan 3.2. Sistem dikembangkan agar dapat bekerja dengan baik pada per-

angkat keras dan perangkat lunak seperti dijelaskan pada tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.1. Spesifikasi Perangkat Keras Pengembangan Sistem

Spesifikasi Perangkat Keras

Prosesor 1.2GHz PowerPC G4

Memori 768 MB

Kapasitas Harddisk 30 GB

Kartu VGA ATI Mobility Radeon 9200

Tabel 3.2. Spesifikasi Perangkat Lunak Pengembangan Sistem

Spesifikasi Perangkat Lunak

Sistem Operasi Macintosh OS X 10.4, FreeBSD 4 dan 
FreeBSD 5, Microsoft Windows XP, 
Linux

Bahasa Pemrograman Java

Programming Environment Java(TM) 2 Runtime Environment, 
Standard Edition (build 1.4.2_07-215)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 
1.4.2-50, mixed mode)
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Spesifikasi Perangkat Lunak

Implementasi Java untuk 
JPEG-2000

JJ2000 dari http://jpeg2000.epfl.ch/

Adapun spesifikasi minumum jaringan komputer dimana sistem dapat bekerja dengan baik 

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras Sistem

Spesifikasi Minumum Perangkat Keras

Prosesor Minimal Pentium II 500 MHz

Memori Minimal 64 MB

Ukuran Harddisk 100 MB untuk Java

10 MB untuk aplikasi

Kartu VGA Minimal memiliki memori 8 MB

Kartu Jaringan Minimal memiliki kecepatan 10 mbps

Tabel 3.4 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak Sistem

Diharapkan Bekerja Baik pada Perangkat Lunak

Sistem Operasi Windows 98 ke atas, Linux, Macintosh

Provramming Environ-
ment

Java SDK 1.4

Sistem terdiri dari tiga komponen utama, yaitu server, client, dan manager. Berikut ini pen-

jelasan masing-masing komponen :

3.1.1. Manager

Pada komponen ini, dilakukan pemilihan terhadap citra yang akan di-encode. 

Aplikasi server kemudian akan membagi citra tersebut menjadi empat bagian, dan 

kemudian mendistribusikan setiap bagian citra tersebut ke masing-masing server. 
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Program manager memerlukan diperlukan program Java™ dan JAI (Java™ Ad-

vanced Imaging). Aplikasi manager dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft 

Windows, Mac OS X, Linux, Sun OS, dan FreeBSD. Pengujian terhadap  aplikasi 

Manager dilakukan pada sistem operasi Mac OS X.

3.1.2. Server

Aplikasi server berada pada sekumpulan komputer yang menjalankan proses yang 

sama yang memerlukan beban terbesar. Masing-masing komputer server tidak ada 

saling ketergantungan dan mengolah data yang berbeda-beda.

Pada komponen ini, dilakukan kompresi terhadap masing-masing citra yang sudah 

dipecah. Encoding tersebut menggunakan transformasi wavelet. Proses encoding dan 

decoding dilakukan dengan menggunakan implementasi Java™ Decoder yang 

dikembangkan oleh ISO. Hasil dari encoding tersebut adalah sebuah citra dengan 

format “jp2”. 

Untuk sisi server, diperlukan program Java™ untuk menjalankan aplikasi server. 

Aplikasi server dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS X, 

Linux, Sun OS, dan FreeBSD. Pengujian terhadap aplikasi server dilakukan pada 

sistem operasi FreeBSD. 

3.1.3. Client

Pada komponen ini, dilakukan penggabungan citra hasil encoding. Citra yang diga-

bungkan memiliki format jp2. Citra tersebut kemudian ditampilkan sehingga peng-

guna dapat  melihat citra hasil kompresi. Apabila diinginkan kualitas citra yang lebih 

baik, pengguna dapat memilih daerah RoI untuk ditingkatkan kualitasnya.

Aplikasi client memerlukan GUI (Graphical User Interface) serta program Java™ 

untuk menjalankannya. Aplikasi client dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft 

Windows, Mac OS X, Linux (dengan GUI), FreeBSD (dengan GUI), dan Sun OS. 

Pengujian aplikasi client  dilakukan pada sistem operasi Mac OS X. Pada aplikasi 

client, pengguna melakukan pemilihan terhadap  database citra yang berada di man-

ager.
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3.2. Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem secara umum digambarkan pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Diagram Blok Umum

Citra yang diolah dapat menggunakan berbagai macam format citra. Format citra tersebut 

kemudian diubah menjadi PGM (Pixel Gray Map). Kemudian dilakukan pemotongan terha-

dap citra tersebut menjadi empat bagian. Kemudian dilakukan kompresi JPEG 2000 terhadap 

citra tersebut yang dilakukan pada sisi server. Hasil kompresi citra tersebut kemudian diki-

rimkan ke client untuk digabungkan.

Untuk jaringan transmisi data, diperlukan jaringan dengan bandwidth yang tinggi antara man-

ager dan server, dikarenakan data yang dikirim memiliki ukuran yang besar.  Sementara un-

tuk transmisi data antara server dan client, bandwidth yang diperlukan bisa rendah, hal terd-

sebut dikarenakan data yang dikirimkan merupakan citra hasil kompresi (compressed image). 

Alur komunikasi yang terjadi diilustrasikan pada gambar 3.2.Client mengirimakan pesan ke-

pada manager untuk mengakses sebuah citra medis yang terkompresi/terkode.. Kemudian 

manager akan melakukan proses pemotongan terhadap citra tersebut. Setelah proses pemo-

tongan selesai, manager akan mengirimkan pesan kepada server bahwa citra siap dikirimkan. 

Kemudian server akan menyiapkan JJ2KEncoder untuk memproses citra tersebut. Setelah 

proses pengiriman citra selesai, manager akan memberikan pesan ke server bahwa citra sudah 

selesai dikirimkan. Server kemudian akan melakukan kompresi JPEG 2000 terhadap  citra 

tersebut di masing-masing server. Setelah proses kompresi selesai, server akan memberikan 

pesan ke client bahwa proses kompresi sudah selesai dilakukan. Kemudian server akan men-
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girimkan citra terkompresi JPEG 2000 tersebut ke client. Client kemudian menampilkan citra 

tersebut.

Manager
Client

Server

2. Pesen : Kirim

3. Kirim Citra

4. Pesan : Tampil

5. Kirim Citra

1. Permintaan Proses

Gambar 3.2. Alur Komunikasi Data

3.3. Diagram Alir Sistem

Diagram alir sistem merupakan proses yang terjadi pada sistem yang dikembangkan. Sub bab 

ini menjelaskan diagram alir pada masing-masing komponen. Diagram alir pada blok man-

ager menjelaskan proses yang terjadi pada blok manager. Diagram alir pada blok server 

menjelaskan proses yang terjadi pada blok server. Diagram alir pada blok client menjelaskan 

proses yang terjadi pada blok client.
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Diagram Alir Pada Blok Manager
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Gambar 3.3. Diagram Alir Pada Blok Manager

Proses pada manager dimulai ketika manager mendapatkan pesan dari client. Sebelum man-

ager mendapatkan pesan dari client, manager akan menunggu pesan dari client dan tidak 

melakukan apapun. Setelah mendapatkan pesan dari client untuk memulai proses, manager 
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memotong citra menjadi empat bagian yang sama besar. Setelah selesai memotong citra 

menjadi empat bagian, manager mengirimkan pesan ke server bahwa manager sudah siap 

mengirimkan citra. Setelah ada respon dari server, kemudian manager mengirimkan citra ke 

server. Setelah selesai mengirimkan citra ke server, proses di manager berhenti.

Diagram alir untuk proses split(pemecahan) ditunjukkan pada gambar berikut :

Start

Citra Masukan 

= image

lebar = image.width

panjang = image.height

lbr = lebar/2

pjg = panjang/2

output 1 = crop(0,0,lbr,pjg)

output2 = crop(lbr,0,lbr,pjg)

output3 = crop(0,pjg,lbr,pjg)

output4 = crop(lbr,pjg,lbr,pjg)

citra1 = output2(pgm)

citra2 = output2(pgm)

citra3 = output3(pgm)

citra4 = output4(pgm)

Stop

Gambar 3.4. Diagram Alir Untuk Proses Split

Hal utama yang terjadi pada  proses pemecahan citra (split) adalah pembagian citra menjadi 

empat bagian yang sama besar berdasarkan pixel citra tersebut. Setelah mendapatkan citra 

hasil pemecahan, dilakukan konversi format citra yang digunakan menjadi format PGM agar 

dapat diolah untuk kompresi citra medis JPEG2000.
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Diagram Alir Pada Blok Server
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Gambar 3.5. Diagram Alir Pada Blok Server

Ketika proses pada server dimulai, daemon pada server akan menunggu pesan yang masuk ke 

server. Apabila pesan yang masuk ke server berasal dari manager, maka server akan 

menunggu pengiriman citra dari manager. Setelah citra diterima oleh server secara lengkap, 
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server kemudian melakukan encode dan decode terhadap citra tersebut sehingga dihasilkan 

citra terkompres JPEG 2000 dengan format jp2. Kemudian server akan mengirimkan pesan ke 

client bahwa server siap  mengirimkan citra ke client.  Setelah server mengirimkan citra ke 

client, server menunggu pesan yang masuk. Apabila pesan yang masuk ke server berasal dari 

client yang berisi permintaan peningkatan kualitas pada RoI, maka server kemudian melaku-

kan encode terhadap citra tersebut pada daerah RoI. Selanjutnya server akan mengirimkan 

citra hasil peningkatan kualitas RoI ke client.

Diagram Alir Pada Blok Client
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Gambar 3.6. Diagram Alir Client
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Apabila program client dijalankan, maka daemon pada client akan menunggu pesan dari 

server. Apabila ada pesan dari server, maka client akan menunggu kiriman citra dari server. 

Apabila seluruh citra dari keempat server sudah diterima oleh client, client kemudian meng-

gabungkan keempat citra tersebut. Citra hasil penggabungan ini kemudian ditampilkan di 

client. Pengguna dapat memilih daerah RoI untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih ba-

gus. Apabila pengguna memilih daerah RoI, client akan mengirimkan potongan citra tersebut 

ke server, dan kemudian server melakukan proses encode dan decode terhadap potongan citra 

tersebut dengan level dekomposisi yang lebih tinggi. Kemudian Server mengirimkan poton-

gan citra dalam format JPEG 2000 ke client.

3.4. Peak Signal to Noise Ratio

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal 

yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR biasanya 

diukur dalam satuan desibel. Pada tugas akhir kali ini, PSNR digunakan untuk mengetahui 

kualitas (validasi) citra hasil kompresi.  

Untuk menentukan PSNR, terlebih dahulu harus ditentukan nilai rata-rata kuadrat  dari error 

(MSE - Mean Square Error). Perhitungan MSE adalah sebagai berikut :

                                             (3.1)

Dimana :

MSE   = Nilai Mean Square Error dari citra tersebut

m        = panjang citra tersebut (dalam piksel)

n         = lebar citra tersebut (dalam piksel)

(i,j)     = koordinat masing-masing piksel

I         = nilai bit citra pada koordinat i,j

K       = nilai derajat keabuan citra pada koordinat i,j

Dari rumus  di atas, dapat dibuat diagram alir perhitungan MSE seperti ditunjukkan pada 

gambar 3.6 di bawah ini :
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Gambar 3.7. Diagram Alir Untuk Perhitungan MSE

Sementara nilai PSNR dihitung dari kuadrat nilai maksimum sinyal dibagi dengan MSE. 

Apabila diinginkan PSNR dalam desibel, maka nilai PSNR akan menjadi sebagai berikut :

              (3.2)

Dimana :

PSNR     = nilai PSNR citra (dalam dB)

MAXi     = nilai maksimum piksel
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MSE     = nilai MSE

Dari rumus perhitungan PSNR di atas, dapat dibuat diagram alir untuk menghitung PSNR 

seperti ditunjukkan pada gambar 3.7 di bawah ini.

Gambar 3.8. Diagram Alir Untuk Perhitungan PSNR

Setiap perlakuan pengolah citra digital terhadap citra medis tidak boleh mengurangi kualitas 

citra medis tersebut, sehingga bisa mengurangi kualitas citra. Nilai PSNR dapat mewakili 

kualitas citra medis hasil kompresi. Kompresi citra medis hasil kompresi yang dapat ditoler-

ansi harus lebih dari 42(Secapawati5, 2004). Selain PSNR, validasi citra bisa menggunakan 

MSE (Mean Square Error), SNR (Signal to Noise Ratio), dan MOS (Mean Opinion Score). 

31



Pemilihan PSNR untuk validasi citra dikarenakan penggunaan PSNR tidak memerlukan 

penilaian dokter hal-nya MOS. Nilai PSNR 42 setara dengan skala MOS 5 yang yang dapat 

diterima untuk kompresi citra medis (Secapawati5, 2004). Sementara penggunaan SNR lebih 

cocok untuk sinyal yang nilai maksimumnya tidak diketahui.

3.5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan realiasi sistem berdasarkan pada desain yang dibuat. Imple-

mentasi dilakukan pada sisi server, client, serta manager.

3.5.1. Server

Komponen server terdiri dari modul-modul komunikasi soket, pengiriman citra, dan 

kompresi JPEG 2000.

Komunikasi soket

Komunikasi soket terdiri dari beberapa file sebagai berikut :

EchoServer.java : berfungsi untuk menerima pesan dari client dan mengatur proses 

yang akan terjadi.

EchoClient.java : berfungsi untuk mengirimkan pesan ke client

Komunikasi soket menggunakan socket programming. Contoh tampilan di salah satu 

server apabila menerima koneksi dari manager ditunjukkan pada gambar 3.9.

Gambar 3.9. Tampilan Pada Server

Selanjutnya server akan menunggu komunikasi selanjutnya baik dari client maupun 

manager.

Pengiriman citra

Pengiriman citra tergantung pada file sebagai berikut :
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FileSender.java : berfungsi untuk mengirim citra ke client

RemoteReceiver.java : berfungsi sebagai daemon yang selalu siap menerima citra 

dari manager atau dari client.

Pengiriman citra menggunakan Java™ RMI (Remote Method Invocation). Apabila 

RemoteReceiver dijalankan secara terpisah, akan muncul tampilan seperti pada gam-

bar 3.10.

Gambar 3.10. Tampilan Proses Penerimaan Citra di Server

Kompresi JPEG 2000

JJ2KEncoder.java : berfungsi melakukan kompresi citra JPEG 2000 dan menghasil-

kan citra JPEG 2000 berekstensi jp2

JJ2KDecoder.java : berfungsi melakukan ekstraksi citra JPEG 2000 menjadi file 

mentah berekstensi PGM  (Pixel GrayMap).

JJ2KEncoder dan JJ2KDecoder dapat dijalankan secara terpisah seperti ditunjukkan 

pada gambar 3.11.

Gambar 3.11. Tampilan Proses Encoding dan Decoding JJ2000

3.5.2. Manager

Komponen manager terdiri dari modul-modul pengatur, komunikasi soket, pemoton-

gan citra, dan pengiriman citra.
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Pengatur 

Manager.java : berfungsi mengatur aktifitas manager. Manager.java ini yang ber-

tanggung jawab terhadap  proses yang terjadi di manager. Untuk menjalankan pro-

gram manager, lakukan langkah langkah seperti ditunjukkan pada gambar 3.12.

Gambar 3.12. Tampilan Pada Manager

Komunikasi Soket

EchoServer.java : Berfungsi menunggu pesan dari client untuk mulai melakukan 

proses

EchoClient.java : Berfungsi mengirim pesan ke masing-masing server

Pemrograman yang digunakan untuk komunikasi soket adalah pemrograman soket.  

Untuk mengaktifkan Server, Manager mengirimkan pesan “kirim” yang artinya 

manager siap mengirimkan citra ke server. EchoClient dapat  dijalankan secara terpi-

sah seperti ditunjukkan pada gambar 3.13. Tampilan pada server ketika menerima 

pesan ditunjukkan pada gambar 3.14.

Gambar 3.13. Tampilan Proses Pengiriman Pesan ke Server
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Gambar 3.14. Tampilan Komunikasi di Server

Pemotongan Citra

Crop.java : berfungsi melakukan pemotongan terhadap citra menjadi empat bagian 

yang sama besar. Proses pemotongan citra dapat diilustrasikan pada gambar 3.15.

Server 1

Server 2

Server 4

Server 3

Gambar 3.15. Metode Pemotongan Citra

Hasil dari pemotongan citra adalah empat buah citra parsial yang masing-masing 

berekstensi pgm. Citra-citra tersebut kemudian dikirim ke server1, server2, server3, 

dan server4.

Pengiriman Citra

FileSender.java : berfungsi untuk mengirimkan citra yang sudah terbagi ke masing-

masing server.
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Pemrograman yang digunakan untuk pengiriman citra adalah pemrograman Java™ 

RMI. Apabila FileSender dijalankan secara terpisah, maka akan tampak tampilan 

seperti pada gambar 3.16.

Gambar 3.16. Tampilan Pengiriman Citra

3.5.3. Client

Komponen client terdiri dari modul komunikasi soket dan modul penampilan citra.

Komunikasi Soket

EchoServer.java :Berfungsi untuk menunggu pesan dari server dan melakukan re-

spon atas pesan dari server

EchoClient.java : Berfungsi untuk mengirimkan pesan ke manager untuk memulai 

proses kompresi citra secara terdistribusi

Apabila client mendapat pesan dari server, maka client akan menunggu citra dari 

server dan kemudian menggabungkannya. 

Penampilan Citra

Client.java : Berfungsi untuk menggabungkan citra dan menampilkan citra. Proses 

penggabungan citra dapat dilihat pada gambar 3.17.

Gambar 

3.17. Proses Penggabungan Citra
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Proses penggabungan citra dapat dijalankan secara terpisah seperti diilustrasikan 

pada gambar 3.18.

Gambar 3.18. Tampilan Penggabungan Citra

4. Encoder dan Decoder

Encoder dan decoder yang digunakan adalah encoder JPEG 2000 dengan menggu-

nakan transformasi wavelet yang dikembangkan oleh SO/IEC/JTC1/SC29/WG1 dan 

decoder dengan menggunakan kuantisasi. Pada tugas akhir kali ini, encoder diatur 

dengan spesifikasi sebagai berikut :

Masukan encoder adalah citra mentah berformat PGM (Pixel GrayMap)

Keluaran decoder adalah citra terkompresi JPEG 2000 berformat jp2

Menggunakan kompresi tipe lossy

Level dekomposisi transformasi wavelet yang digunakan adalah 5

Kedalaman bit yang digunakan adalah 2 bpp

Berikut ini adalah adalah masing-masing komponen pada encoder dan decoder den-

gan JJ2000 :

Tiling

Paket Java™ : jj2000.j2k.image

Modul ini berhubungan dengan dekomposisi citra menjadi beberapa zone yang saling 

tidak overlap.

Transformasi Wavelet

Paket Java™ : jj2000.j2k.wavelet.analysis (encoder), jj2000.j2k.wavelet.synthesis 

(decoder)

Option yang digunakan : -Wlev 5
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Modul ini digunakan untuk mengimplementasikan dekomposisi citra dengan meng-

gunakan subband wavelet. Pada tugas akhir kali ini, level dekomposisi yang digu-

nakan adalah 5.

Region of Interest

Paket Java™ : jj2000.j2k.wavelet.roi

Option yang digunakan : -Rroi R x1 y1 x2 y2

Modul ini melakukan downscale (encoder) dan upscale (decoder). RoI yang diim-

plementasikan menggunakan koordinat kartesian dua dimensi dimana x1 adalah 

koordinat awal pada arah sumbu x, y1 adalah koordinat awal pada arah sumbu y, x2 

adalah koordinat akhir pada arah sumbu x, dan y2 adalah koordinat akhir pada arah 

sumbu y.  JJ2000 juga mendukung koordinat  polar.

Entropy Coding

Paket Java™ : jj2000.j2k.entropy.encode (encoder), jj2000.j2k.entropy.decoder (de-

coder)

Modul ini memiliki dua subsistem. Subsistem yang pertama (Entropy coder/

decoder). Dengan entropy coding, diharapkan citra yang dihasilkan memiliki kualitas 

yang bagus pada bitrate yang rendah.

CodeStream

Codestream adalah modul yang bertanggung jawab terhadap  tipe format JPEG 2000 

yang digunakan. JPEG 2000 dapat memiliki format JP2 ataupun J2K. Pada tugas 

akhir kali ini, dipilih format JP2 karena lebih banyak aplikasi yang mendukung JPEG 

2000 dengan format citra JP2. 

38


