
Raster image 
format file



Silicon Graphics, Inc (SGI) adalah sebuah 
perusahaan hardware dan software ditemukan 
pada tahun 1981 oleh Jim Clark.

Produk pertama SGI adalah IRIS (Integrated 
Raster Imaging System), menggunakan 8 MHz 
M68000 processor dengan 2 MB memory



Raster Image (Gambar Bitmap) adalah sebuah 
struktur data yang mewakili susunan piksel 
warna yang ditampilkan pada layar monitor, 
kertas atau media tampilan lainnya. 

Secara teknis gambar bitmap digambarkan 
dengan lebar dan tinggi dalam piksel 
dan dalam angka bit per piksel Raster

Image



Beberapa format gambar bitmap yang sering 
dijumpai: GIF, JPEG, BMP dan PNG.



Graphics Interchange Format (GIF) 
merupakan format grafis yang paling 
sering digunakan untuk keperluan 
desain website. 

GIF memiliki kombinasi warna lebih 
sedikit dibanding JPEG, namun 
mampu menyimpan grafis dengan 
latar belakang (background) 
transparan ataupun dalam bentuk 
animasi sederhana.



Format GIF dibagi menjadi dua versi; 
versions 87a and 89a. Versi ini dirilis pada tahun 1987 
dan 1989 

GIF 87a  : format ini mendukung LZW file 
compression, interlacing, 256 palet warna dan beberapa 
storage image

Version 89a : Menambah background transparan dan 
beberapa fitur lainnya seperti waktu delay dan pergan-
tian gambar frame by frame untuk animasi

GIF



GIF

Joint Photographic Experts Group (JPEG) merupakan 
skema kompresi file bitmap. 

Awalnya, file yang menyimpan hasil foto digital memiliki 
ukuran yang besar sehingga tidak praktis. 
Dengan format baru ini, hasil foto yang semula berukuran 
besar berhasil dikompresi (dimampatkan) sehingga 
ukurannya kecil.



Joint Photographic Experts Group (JPEG) merupakan 
skema kompresi file bitmap. 

Awalnya, file yang menyimpan hasil foto digital memiliki 
ukuran yang besar sehingga tidak praktis. 
Dengan format baru ini, hasil foto yang semula berukuran 
besar berhasil dikompresi sehingga ukurannya kecil.

JPEG



JPEG

Meskipun kompresi gambar JPEG sangatlah efisien dan 
selalu menyimpan gambar dalam kategori warna true 
color (24 bit), format ini bersifat lossy, yang berarti 
bahwa kualitas gambar dikorbankan bila tingkat 
kompresi yang dipilih semakin tinggi.



JPEG

Bersama dengan GIF, JPEG adalah salah satu dari dua 
standar format file gambar yang digunakan dalam 
halaman-halaman web, dan memang tepat digunakan 
untuk gambar-gambar yang melibatkan representasi 
gambar berkualitas fotografi. 

Dalam penggunaan untuk web, JPEG dapat disimpan 
dalam varian progresif yang memungkinkan untuk 
melakukan proses dekompresi secara perlahan dari suatu 
tampilan kasar sampai ke detail tampilan yang tertinggi.



JPEG

Keuntungan lain format JPEG adalah dapat diterima 
pada hampir semua program-program komputer, baik 

yang berbasis Windows maupun Apple Macintosh.

Format JPEG tentu saja dapat diterima pada perangkat 
lunak Powerpoint, Word, Excel, dan sebagainya.

JPEG



Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang 
terdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori 
komputer. 

Dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap titik 
diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih, 
atau lebih bagi gambar berwarna.



BMP

BMP merupakan file gambar yang tidak terkompresi. 
Dan karena itu ukuran file BMP biasanya besar. 

File berukuran besar tidak tepat untuk transfer di 
internet karena akan memenuhi bandwidth dan 
menjadi lambat



PNG

PNG adalah salah satu format 
penyimpanan citra yang 
menggunakan metode pemadatan 
yang tidak menghilangkan bagian 
dari citra tersebut.

Format PNG ini diperkenalkan untuk 
menggantikan format penyimpanan 
citra GIF. Secara umum PNG dipakai 
untuk Citra Web (World Wide Web) 



Untuk Web, format PNG mempunyai 
3 keuntungan dibandingkan format 
GIF:

- Channel Alpha (transparansi)
- Gammba (pengaturan   
 brightness”)
- Penayangan citra secara progresif 
 (progressive display)

PNG



PNG
Selain itu, citra dengan format PNG 
mempunyai faktor kompresi yang 
lebih baik dibandingkan dengan GIF 
(5%-25% lebih baik dibanding format 
GIF).

Satu fasilitas dari GIF yang tidak 
terdapat pada PNG format adalah 
dukungan terhadap penyimpanan 
multi-citra untuk keperluan animasi



TIFF

TIFF (Temporary Instruction File 
Format) merupakan format gambar 
terbaik dengan pengertian bahwa 
semua data dan informasi (data RGB, 
data CMYK, dan lainnya) yang 
berkaitan dengan koreksi atau 
manipulasi terhadap gambar 
tersebut tidak hilang.



TIFF

Format ini mampu menyimpan gambar dengan 
kualitas hingga 32 bit. 
Format berkas TIFF juga dapat digunakan untuk 
keperluan pertukaran antar platform (PC, Macintosh, 
dan Silicom Graphic). 

Selain itu, format ini mudah digunakan untuk transfer 
antar program. Hampir semua program yang mampu 
membaca format berkas bitmap juga mampu 
membaca format berkas TIFF




