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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat suatu hal yang baru

dengan mengembangkan ide-ide yang ada. Menurut Zimerer (2005,2), kreativitas

adalah :

Kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan mencari tahu cara-cara baru dalam

melihat suatu permasalahan serta peluang-peluang.

Kreativitas juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah,

berkomunikasi dengan orang lain dan juga dapat menjadi sarana penghibur bagi

diri kita dan orang lain. Otak manusia terbagi menjadi 2 bagian yakni otak kiri dan

otak kanan dan tentu saja fungsi dari kedua belahan otak tersebut berbeda. Otak

kiri memiliki fungsi sebagai pengendali Intelligence Quotient seperti angka,

tulisan, hal perbedaan, hitungan, urutan, bahasa dan logika. Sedangkan otak kanan

berfungsi dalam perkembangan Emotional Quotient, seperti hal kreativitas,

khayalan, persamaan, musik, bentuk dan ruang, emosi, serta warna. Salah satu

cara untuk meningkatkan kreativitas adalah dengan seni, yaitu menggambar dan

mewarnai (Ekojuli 2009, 1).

Sketch merupakan gambar yang belum selesai dan digunakan sebagai langkah

awal didalam membuat sebuah gambar. Menggambar sketch dan mewarnai

seringkali identik dengan pensil warna, kanvas, cat air, dan crayon. Hal ini

membuat kegiatan tersebut memerlukan persiapan dalam hal peralatan sebelum
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dapat dilakukan. Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang perkembangan

peralatan-peralatan elektronik telah sangat maju. Banyak terdapat gadget-gadget

elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif didalam melukis dan

mewarnai. Salah contohnya adalah gadget yang digunakan pada penelitian ini

yaitu tablet komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Kreativitas merupakan hal yang harus dipupuk sejak dini agar dapat

membantu dalam perkembangan otak kanan dan menstimulasi kemunculan ide-

ide kreatif. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan

otak kanan ini adalah dengan cara mewarnai.

Permasalahan yang dihadapi pada kasus ini adalah cara untuk membuat

sebuah aplikasi pada gadget elektronik yang dapat mengkonversi sebuah foto

menjadi sketch dan digunakan untuk menjadi sarana alternatif dalam mewarnai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi pada

Android yang dapat mengkonversi foto menjadi sketch dengan metode Canny

Edge Detection dan memiliki fitur mewarnai seperti pen, brush, fill color dengan

metode Bresenham dan Flood Fill.
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1.4 Batasan Permasalahan

Terdapat beberapa masalah yang tidak dibahas dalam penelitian. Batasan-

batasan masalah tersebut diberikan agar susunan penelitian lebih terfokus dan

terarah. Berikut merupakan batasan masalah dari penelitian ini :

1) Menggunakan teknik Canny Edge Detection saja;

2) Citra yang telah dikonversi tidak dapat dikembalikan;

3) Aplikasi ini dibuat sebagai aplikasi tablet khususnya pada sistem

operasi Android dengan bahasa pemrograman Java;

4) Hanya dilakukan testing terhadap Samsung Galaxy Tab 7.0 plus.

5) Citra yang digunakan untuk diproses adalah citra dengan format JPEG;

6) Hasil output dari aplikasi ini berupa citra dalam format JPEG;

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya penulis mempunyai beberapa tahap

metode penelitian, yaitu :

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai

Canny Edge Detection, Android, dan Java;

2) Merancang dan membuat suatu aplikasi tablet yang dapat

mengkonversi foto atau gambar dengan algoritma Canny Edge

Detection dan diberikan fitur untuk mewarnai dapat mewarnai foto

tersebut;

3) Melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode blackbox.

 



(

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab

yang masing-masing berisi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi

penulisan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ke-dua menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan

untuk mendukung penyusunan tugas akhir.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ke-tiga menjelaskan tentang perancangan aplikasi Foto dan

Mewarnai yang mengimplementasikan metode Canny Edge

Detection pada perangkat yang menggunakan sistem operasi

Android OS.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ke-empat menjelaskan tentang hasil dan pengujian aplikasi

Foto dan Mewarnai dengan metode Canny Edge Detection
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ke-lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi penelitian untuk

pengembangan selanjutnya

 


