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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan sarana komunikasi visual semakin hari semakin meningkat 

seiring lahirnya era teknologi digital. Tata desain yang baik sangat penting di dalam 

menyampaikan pesan kepada pembaca secara efektif. Sayangnya, kemampuan ini 

tidak dimiliki semua orang. Cenderung orang-orang mengandalkan tenaga ahli di 

dalam perancangannya.  

Berdasarkan pengalaman yang sering dialami oleh penulis, orang yang tidak 

memiliki kemampuan tata desain yang baik cenderung melakukan kesalahan dalam 

perancangan komposisi warna tampilan visual. Hal ini memiliki keterkaitan yang 

kuat dengan harmoni warna. Faktanya, harmoni warna merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan perancangan sarana komunikasi visual yang baik 

terutama dalam penyampaian emosi terhadap pembaca (Lasquite, 2015). 

Penyampaian emosi tersebut direpresentasikan melalui pengaruhnya secara 

psikologis kepada pembaca. Menurut Stone & English (2009) dalam Elliot & Maier 

(2007): 

Longer-wavelength colors like red are experienced as arousing, and 

shorter-wavelength colors like green are experienced as calming (e.g., 

Stone & English, 1998). 
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Harmoni warna merupakan serangkaian kombinasi warna yang 

memberikan pengaruh positif pada persepsi visual. Kombinasi warna tersebut tidak 

terikat kepada warna-warna tertentu saja melainkan terikat pada hubungan antar 

warna berdasarkan posisi relatif dalam ruang warna (Cohen-Or, 2006).  

 Maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam 

merekomendasi komposisi warna yang baik. Dalam hal ini, sebuah aplikasi dengan 

nama Color Harmonization telah berhasil dikembangkan oleh Yang (2018) 

berdasarkan paper Color Harmonization yang ditulis oleh Cohen-Or (2006). 

Aplikasi yang dikembangkan oleh Yang (2018) memiliki tampilan GUI yang tidak 

user-friendly dan hanya mendukung harmonisasi otomatis sehingga pemakai 

kesulitan di dalam bereksperimen. Aplikasi tersebut juga hanya menampilkan 

output gambar dan informasi mengenai komposisi warna yang telah diharmonisasi 

tidak ditampilkan secara eksplisit. Oleh karena itu, penulis mengembangkan sebuah 

modul tambahan untuk menambahkan fitur-fitur agar penggunaannya dapat 

dipahami dan bermanfaat bagi kalangan umum. 

Tugas akhir ini meneliti mengenai penambahan fitur pada aplikasi Color 

Harmonization serta pengujian performa aplikasi dan penilaian subjektif expert 

terhadap tingkat keharmonisan warna pada output aplikasi. Penelitian tugas akhir 

ini diharapkan dapat memudahkan kalangan umum di dalam desain komunikasi 

visual. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dibahas sebagai berikut: 

1) Bagaimana menyempurnakan tampilan aplikasi Color Harmonization agar 

mudah dipahami dan digunakan oleh kalangan umum. 

2) Bagaimana penilaian subjektif expert terhadap tingkat keharmonisan warna 

pada output aplikasi. 

3) Bagaimana performa aplikasi Color Harmonization dalam menghadapi 

input gambar dengan resolusi yang bermacam-macam. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini menetapkan beberapa batasan yang digunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas. Batasan-batasan 

yang ditetapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Modul tambahan dikembangkan dengan  menggunakan  bahasa 

pemrograman Python. 

2) Modul tambahan dijalankan pada sistem operasi Windows 10. 

3) Modul tambahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

aplikasi Color Harmony. 

4) Proses pengembangan modul tambahan menggunakan library 

OpenCV, PyQt5, Numpy, webcolors, dan Sklearn. 

5) Perancangan aplikasi tidak memperhatikan limitasi dari algoritma 

yang digunakan sehingga masih memiliki ruang untuk perbaikan. 

6) Input gambar berupa gambar dua dimensi yang berkaitan erat dengan 
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sarana komunikasi visual seperti poster, website, dan user interface. 

7) Sampel gambar berupa gambar yang tidak memiliki gradien, image 

noise maupun kecacatan. 

8) Pengujian performa dilakukan pada perangkat komputer dengan 

spesifikasi Intel Core i7 6700HQ yang berjalan pada sistem operasi 

Windows 10 Pro. 

9) Pengujian penilaian subjektif expert terhadap tingkat keharmonisan 

warna pada output aplikasi dilakukan melalui survey online. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyempurnakan tampilan aplikasi Color Harmonization secara 

visual agar penggunaan aplikasi dapat dipahami dan bermanfaat 

bagi kalangan umum. 

2. Mengetahui penilaian expert terhadap tingkat keharmonisan output 

aplikasi. 

3. Mengetahui performa aplikasi Color Harmonization di dalam 

menghadapi input gambar dengan resolusi yang bermacam-

macam. 

 

1.5  Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 
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1. Inspeksi dan pembelajaran source code aplikasi color harmonization yang 

dikembangkan oleh Yang (2018). 

2. Pengembangan modul tambahan untuk menyempurnakan aplikasi 

harmonisasi warna. 

3. Membuat laporan berdasarkan hasil pengujian modul tambahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “PENAMBAHAN FITUR PADA 

APLIKASI HARMONISASI WARNA PADA GAMBAR DUA 

DIMENSI”. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan 

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan 

metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Pada akhir bab ini 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi definisi 

color harmony, teori harmonisasi warna, dan  proses harmonisasi 
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warna, rekomendasi color palette menggunakan K-means color 

clustering, dan fitur multithreading. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran perancangan 

penambahan fitur pada aplikasi serta penelitiannya.  Perancangan 

meliputi proses perancangan sketsa layar utama aplikasi, 

kemampuan multithreading, operasi harmonisasi manual, sistem 

rekomendasi color palette dan perancangan penelitian aplikasi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi 

yang dirancang, penjelasan singkat mengenai cara kerja cuplikan 

algoritma terkait beserta layout graphical user interface aplikasi 

yang dirancang. Hasil dari pengujian aplikasi juga dijelaskan pada 

bab. Dalam pengujian aplikasi dipaparkan analisa yang dilakukan 

berdasarkan hasil pengujian yang kemudian digunakan untuk 

menarik kesimpulan dan saran. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang  diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan  serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 


