
I. Pendahuluan

Citra cross spectral merupakan citra yang memiliki 
lintas spektrum yang berbeda dimana terdapat perbedaan 
modalitas berupa kondisi pencahayaan dan panjang 
gelombang yang berbeda antar citra tersebut. Pencocokan 
citra cross spectral dilakukan untuk mencocokan antara 
dua buah citra yang berbeda modalitas yaitu antara citra 
yang diambil pada spektrum inframerah (NIR) dengan 
citra yang diambil pada spektrum visible light (VL) [1]. 

Pencocokan cross spectral digunakan untuk tujuan 
identifikasi dan verifikasi citra dalam bidang face 
dan iris recognition. Salah satu tantangan terbesar 
dalam pencocokan citra cross spectral adalah adanya 
kesejangan modalitas yang tinggi antara kedua gambar 
akibat perbedaan sumber pencahayaan sehingga proses 
pencocokan kedua citra tersebut menjadi tantangan 
tersendiri [2-3]. Gambar 1 menunjukkan contoh citra 
yang dihasilkan pada spektrum panjang gelombang yang 
berbeda-beda. 

Pada citra VL, citra terbentuk karena sumber cahaya 
yang dipantulkan ke sebuah benda yang kemudian 
ditangkap oleh lensa kamera sebagai sebuah gambar.  
Sedangkan citra termal terbentuk karena emisivitas 

atau radiasi panas yang dipancarkan oleh sebuah benda 
yang kemudian ditangkap oleh lensa kamera sehingga 
menghasilkan gambar termal. Sumber pencahayaan di 
citra VL dan variasi distribusi panas di citra termal tersebut 
menghasilkan variasi lokal [4]. 

 Salah satu cara untuk menyesuaikan variasi lokal citra 
termal dan citra VL pada pencocokan citra cross spectral 
adalah dengan teknik filtering (penapisan) [5]. Tujuan 
dilakukan penapisan adalah untuk mengurangi perbedaan 
tampilan visual antara citra tampak dan citra termal 
akibat perbedaan modalitas spektrum kedua citra tersebut 
sehingga menjadi mudah dikenali. 

Beberapa metode penapisan telah dikembangkan 
sebelumnya. Choi [6] menerapkan self quotient image 
(SQI) citra termal dan difference of Gaussian (DOG) pada 
citra VL. Hasil menunjukan SQI membuat informasi tepi 
menjadi lemah dan DOG membuat citra menjadi lebih 
blur. Klare [7] menggunakan center surround divisive 
normalization (CSDN) filter sebagai tahap awal face 
recognition. Hasil menunjukan CSDN dapat mengimbangi 
perubahan pencahayaan yang tidak seragam. 

Artikel ini memaparkan kinerja penapisan metode 
Gaussian filter pada citra cross spectral. Gaussian lowpass 
filter membuat hasil citra menjadi lebih halus dan distribusi 
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panas menjadi lebih merata pada citra termal. Akan tetapi 
Gaussian lowpass filter menghilangkan informasi tepi pada 
citra termal. Sedangkan Gaussian highpass filter menekan 
informasi tepi dalam citra termal dan citra VL sehingga 
dapat disimpulkan Gaussian lowpass dan highpass filter 
tidak cocok digunakan untuk pencocokan citra cross 
spectral.

Hasil penapisan dengan metode ini dapat dijadikan 
rekomendasi dalam memilih filter yang cocok digunakan 
sebagai tahap awal pra pengolahan pada pencocokan citra 
cross spectral untuk meminimalisir variasi pencahayaan 
citra akibat perbedaan modalitas spektrum. 

Artikel ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: 
bagian pertama berisi latar belakang, bagian kedua akan 
menjelaskan studi pustaka yang relevan. Bagian ketiga 
memaparkan metode penelitian. Hasil dan pembahasan 
akan dibahas pada bagian keempat. Selanjutnya 
kesimpulan akan dirangkum pada bagian kelima.

II. StudI PuStaka

Pada bagian ini akan dipaparkan studi pustaka dari 
pencocokan citra cross spectral dan metode penapisan 
Gaussian filter. 

A. Citra Cross Spectral

Citra cross spectral merupakan citra yang diambil 

pada spektrum inframerah yang berbeda dimana terdapat 
perbedaan kondisi pencahayaan dan panjang gelombang 
[8]. Spektrum yang biasanya dilintaskan adalah citra 
spektrum cahaya tampak (visible light) dan citra termal. 
Spektrum inframerah terbagi menjadi empat sub-band, 
seperti diperlihatkan pada Tabel 1. Pembagian sub band 
panjang gelombang spektrum inframerah didasarkan pada 
jalur serapan gas atmosfir yang berbeda dari frekuensi 
konstan spektrum matahari [9].

Pencocokan citra cross spectral disebut juga dengan 
pencocokan lintas spektrum karena pencocokan dilakukan 
antara dua citra yang diambil pada spektrum gelombang 
yang berbeda. Pencocokan cross spectral mengacu pada 
kemampuan untuk mengenali objek yang disajikan dalam 
dua modalitas berbeda [10]. Proses pencocokan cross 
spectral diperlihatkan pada Gambar 2. Dimulai dengan 
tahap pre-processing yang bertujuan untuk mempersiapkan 
citra sebelum diolah lebih lanjut. Tahap pre-processsing 
terdiri dari cropping, normalisasi fotometrik dan 
geometrik, serta restorasi. Selanjutnya tahap ekstraksi 
fitur dimana dilakukan pengambilan ciri unik dari thermal 
image dan VL dengan mengggunakan deskriptor tertentu. 
Hasil dari proses ekstraksi fitur kemudian digunakan 
sebagai masukan pada tahap pencocokan menggunakan 
algoritma pencocokan atau pengklasifikasian [11-15].

Gambar 1. Contoh citra yang dihasilkan pada panjang gelombang berbeda

Gambar 2. Mekanisme pencocokan citra cross spectral

Tabel 1. Panjang gelombang spektrum inframerah

Spektrum Panjang Gelombang

Cahaya tampak 0,4-0,75 mikrometer

Near IR (NIR) 0,75-1,4 mikrometer

Short wave IR (SWIR) 1,4-3 mikrometer

Medium wave IR (MWIR) 3-8 mikrometer

Long wave IR (LWIR) 8-15 mikrometer

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2017



129

B. Gaussian Filter

Gaussian filter merupakan salah satu filter yang serimg 
digunakan untuk mereduksi noise pada sebuah citra. 
Penapisan dengan Gaussian filter menghasilkan citra yang 
blur (kabur). Semakin besar ukuran matrik Gaussian yang 
digunakan maka semakin kabur citra tersebut [16]. 
Gaussian filter dirumuskan sebagai :
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Dimana c=1/(2πσ), sigma (σ) adalah standar deviasi dari 
distribusi Gaussian, dan x, y menunjukkan koordinat baris 
dan koordinat kolom sebuah citra.

III. Metode

Tahapan penelitian diperlihatkan pada Gambar 3. Pada 
citra VL, terlebih dahulu dilakukan konversi warna ruang 
RGB menjadi ruang warna grayscale. Setelah itu citra VL 
dan citra termal diubah ukuran menjadi ukuran 256x256. 
Hal ini dilakukan agar ukuran citra sesuai dengan padding 
yang akan dilakukan. Tahap selanjutnya dilakukan 
penapisan menggunakan Gaussian lowpass filter dan 
Gaussian highpass filter untuk citra VL dan citra termal. 
Hasil dari penapisan selanjutnya diukur menggunakan 
parameter PSNR.

 Percobaan pada penelitian ini menggunakan dataset 
iris yang terdiri dari 200 citra iris VL dan 200 citra iris NIR 
serta dataset face yang terdiri dari 200 citra VL dan 200 
citra NIR. Kedua dataset ini dipilih untuk melihat kinerja 
metode Gaussian lowpass filter dan highpass filter untuk 
pencocokan citra cross spectral. Gambar 4 menunjukkan 
contoh citra VL dan citra NIR yang digunakan sebagai 
bahan pengujian pada penelitian ini.

Pada pengujian ini, metode penapisan yang dipilih 
adalah Gaussian  filter. Parameter Gaussian filter yang 
digunakan adalah sigma (σ) dan ukuran jendela. Sigma 
yang digunakan pada pengujian ini bernilai 2 dan 4 dan 

ukuran jendela yang digunakan adalah 5x5., parameter 
yang digunakan untuk mengukur kinerja metode penapisan 
adalah PSNR dan MSE. 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) adalah derajat 
kemiripan antara citra hasil penapisan  dengan citra asli. 
PSNR dirumuskan sebagai:
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MSE (Mean Square Error) dirumuskan dengan :
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M dan N adalah ukuran panjang dan lebar citra, I(x,y)
adalah citra asli dan I’(x,y) adalah citra hasil penapisan. 
PSNR digunakan untuk menghitung kualitatif kualitas 
citra  dengan menghitung matriks tiap piksel citra. PSNR  
merupakan perbandingan antara nilai maksimum dari citra 
yang diukur dengan besarnya noise yang berpengaruh pada 
citra tersebut. Untuk menentukan PSNR, terlebih dahulu 
harus ditentukan nilai MSE. MSE adalah menghitung 
perbedaan piksel kuadrat antara citra asli dan citra hasil 
denoising. PSNR diukur dalam decibel sedangkan 
MSE tidak memiliki satuan. Semakin kecil nilai MSE 
(mendekati nilai nol) maka semakin mirip kedua citra. 
Sedangkan pada PSNR, dua buah citra dikatakan memiliki 
tingkat kemiripan yang rendah jika nilai PSNR di bawah 
40 dB [17].

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Gambar 4 menunjukkan dataset iris yang terdiri 
atas citra VL dan citra NIR. Tabel 2 menunjukkan hasil 
penapisan citra dataset iris menggunakan Gaussian 
lowpass filter. Penapisan dilakukan pada tiga citra tes VL 
dan tiga citra tes NIR. Hasil penapisan dengan Gaussian 
lowpass  filter menghasilkan nilai MSE yang kecil dan 
rentang nilai PSNR diatas 40dB untuk citra VL. Hal ini 
berarti citra VL hasil penapisan menggunakan Gaussian 
lowpass filter mirip dengan citra asli VL. Sedangkan untuk 
citra NIR, MSE yang dihasilkan relatif besar sehingga 
menghasilkan nilai PSNR dibawah rentang 40dB, yaitu 

Gambar 3. Tahapan Penelitian Gambar 4. Contoh dataset iris: (a) Citra VL, (b) Citra NIR
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bernilai 24dB dan 25 dB. Ini menunjukkan bahwa citra 
NIR hasil penapisan menggunakan Gaussian lowpass filter 
relatif kurang mirip dengan citra asli NIR. 

Tabel 3 menunjukkan hasil penapisan Gaussian 
lowpass filter untuk dataset face. Proses penapisan juga 
dilakukan terhadap tiga citra face VL dan tiga citra face 
NIR. Tidak jauh berbeda dengan hasil pada dataset iris, 
MSE dan PSNR hasil penapisan dataset citra face VL 
mirip dengan citra asli. Sedangkan untuk citra NIR, citra 
NIR hasil penapisan tidak begitu mirip dengan citra asli 
NIR dimana nilai PSNR yang dihasilkan berkisar pada 
rentang 25dB. 

Sebaliknya, hasil penapisan menggunakan Gaussian 
highpass filter menghasilkan nilai PSNR yang relatif 
konstan untuk kedua citra VL dan citra NIR. Tabel 4 
memperlihatkan hasil penapisan Gaussian highpass filter 
untuk dataset iris. Nilai MSE yang dihasilkan besar 
yaitu berkisar pada rentang 250, dan nilai PSNR bernilai 
pada rentang 24 dB. Ini menunjukkan bahwa citra hasil 
penapisan menggunakan Gaussian highpass filter memiliki 
kemiripan yang rendah dengan citra asli. Begitu pula untuk 
dataset face, citra hasil penapisan menggunakan Gaussian 
highpass filter menghasilkan nilai MSE yang besar dan 
PSNR bernilai dibawah 30 dB, seperti ditunjukkan pada 
tabel 5. Nilai PSNR tersebut menunjukkan bahwa kualitas 
citra yang dihasilkan  oleh proses penapisan tersebut relatif 
rendah. Hal ini berarti citra yang dihasilkan setelah proses 
penapisan berbeda dengan citra asli.

Kualitas citra hasil penapisan dikatakan baik apabila 
nilai PNSR yang dihasilkan bernilai pada rentang 40 dB, 
sedangkan kualitas citra hasil penapisan jelek apabila 
nilai PNSR yang dihasilkan bernilai sekitar 20 dB. Jadi 
dapat disimpulkan pada penelitian ini citra hasil penapisan  
menggunakan filter Gaussian memiliki kualitas citra yang 

rendah.
Gambar 5 memperlihatkan citra hasil penapisan 

menggunakan Gaussian lowpass filter. Citra yang ditapis 
dengan Gaussian lowpass filter menjadi lebih blur dari citra 
asli. Gaussian lowpass filter juga menjadikan distribusi  
panas citra NIR menjadi lebih merata, akan tetapi Gaussian 
lowpass filter menghilangkan detail gambar seperti pada 
dataset face dimana detail bagian hidung, mulut, mata, dan 
telinga menjadi tidak jelas. 

Citra hasil penapisan menggunakan Gaussian highpass 
filter diperlihatkan pada Gambar 6. Gaussian highpass 
filter membuat tampilan citra VL dan citra NIR menjadi 
lebih mirip dilihat secara kasat mata. Selain itu Gaussian 
highpass filter juga menjadikan boundary citra VL dan 
citra NIR menjadi lebih jelas. Akan tetapi penapisan 
dengan menggunakan highpass filter dapat menekan edge 
(tepi) dan menghilangkan informasi detail citra VL dan 
citra NIR.

V. keSIMPulan

Pada penelitian ini dilakukan penapisan citra VL dan 
citra NIR menggunakan Gaussian filter. Proses penapisan 
mengggunakan filter Gaussian highpass dan lowpass pada 
citra VL dan citra NIR secara paralel. Hasil menunjukkan 
Gaussian lowpass filter mejadikan sebaran distribusi panas 
citra menjadi lebih merata akan tetapi menekan informasi 
tepi citra. Sedangkan  Gaussian highpass filter menjadikan 
tampilan kedua citra VL dan citra NIR menjadi lebih mirip, 
akan tetapi detail informasi citra menjadi hilang. 

Jadi dapat disimpulkan Gaussian highpass dan lowpass 
filter tidak cocok digunakan untuk pencocokan citra cross 
spectral. Penelitian ke depan akan dilakukan perbandingan 
beberapa metode penapisan citra cross spectral sehingga 
didapatkan teknik penapisan yang paling cocok diterapkan 
untuk meningkatkan kinerja pencocokan citra cross 
spectral. 

Tabel 2. Hasil penapisan Gaussian lowpass filter untuk dataset iris

No
σ=2 σ=4

Citra Tes MSE PSNR Citra Tes MSE PSNR

1 VIS 1 1.95 45.21 VIS 1 1.95 45.21

2 VIS 2 1.41 46.63 VIS 2 1.41 46.63

3 VIS 3 0.86 48.74 VIS 3 0.86 48.74

4 NIR 1 241.39 24.30 NIR 1 241.39 24.30

5 NIR 2 240.27 24.32 NIR 2 240.27 24.32

6 NIR 3 180.42 25.56 NIR 3 180.42 25.56

Tabel 3. Hasil penapisan Gaussian lowpass filter untuk dataset face

No
σ=2 σ=4

Citra Tes MSE PSNR Citra Tes MSE PSNR

1 VIS 1 0.90 48.56 VIS 1 0.90 48.56

2 VIS 2 1.00 48.12 VIS 2 1.00 48.12

3 VIS 3 1.11 47.66 VIS 3 1.11 47.66

4 NIR 1 203.57 25.04 NIR 1 203.57 25.04

5 NIR 2 182.87 25.50 NIR 2 182.87 25.50

6 NIR 3 203.24 25.05 NIR 3 203.24 25.05

Tabel 4. Hasil penapisan Gaussian highpass filter untuk dataset iris, σ=2

No Citra Tes MSE PSNR

1 VIS 1 254.96 24.06

2 VIS 2 254.99 24.06

3 VIS 3 242.96 24.27

4 NIR 1 255 24.06

5 NIR 2 251 24.06

6 NIR 3 254.88 24.06

Tabel 5. Hasil penapisan Gaussian highpass filter untuk dataset face, σ=2

No Citra Tes MSE PSNR

1 VIS 1 224.70 24.61

2 VIS 2 218.88 24.72

3 VIS 3 219.92 24.70

4 NIR 1 253.99 24.08

5 NIR 2 252.66 24.10

6 NIR 3 247.14 24.20
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