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Capaian CPL- Prodi     

Pembelajaran       
1. Mahasiswa memahami algoritma dasar untuk kebutuhan pengolahan citra dan visi komputer 

2. Mahasiswa memahami struktur data untuk kebutuhan visi komputer 

3. Mahasiswa menggunakan matrik yang merupakan komposisi data citra  
4. Mahasiswa memahami perbedaan pengolahan citra dan visi komputer pada platform, os dan dengan 

prosesor yang berbeda  
5. Mahasiswa memahami multimedia komputer 

6. Mahasiswa mengetahui teknik-teknik dasar pengolahan citra 

7. Mahasiswa dapat memahami dan membedakan antara pengolahan citra dengan visi computer 

8. Mahasiswa dapat mengolah data citra, nilai warna citra dan membuat histogram warna 

9. Mahasiswa dapat mengolah penyimpanan data citra 

10. Mahasiswa dapat melakukan segmentasi citra 



   11. Mahasiswa dapat memcoba membuat deteksi tepi, bentuk dan pola 

   12. Mahasiswa dapat membuat kompresi data citra sederhana 
     

 CP-MK   

   1. Mahasiswa mampu merancang algoritma dasar untuk kebutuhan pengolahan citra dan visi komputer 
   2. Mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengolah struktur data untuk kebutuhan visi komputer 

   3. Mahasiswa mampu mengolah matrik yang merupakan komposisi data citra 

   4. Mahasiswa mampu mengolah citra pada platform, os dan dengan prosesor yang berbeda 

   5. Mahasiswa mampu mengolah multimedia komputer 

   6. Mahasiswa mampu memrogram teknik-teknik dasar pengolahan citra 

   7. Mahasiswa mampu mengolah data citra, nilai warna citra dan membuat histogram warna 

   8. Mahasiswa mampu mengolah penyimpanan data citra 

   9. Mahasiswa mampu melakukan segmentasi citra 

   10. Mahasiswa mampu membuat deteksi tepi, bentuk dan pola 

   11. Mahasiswa mampu membuat kompresi data citra sederhana 

Deskripsi Mata kuliah yang mempelajari cara-cara agar komputer dapat mengenal sebuah objek yang ada pada sebuah citra 

singkat MK     

Materi Algoritma   

Pembelajaran/ Struktur Data   

Pokok Bahasan Matrik   

 Platform, OS dan Microprocessor 
 Komputer Multimedia 

 Pengolahan Citra  

 Visi Komputer   

 Data Citra dan Histogram 

 Citra & Sistem Berkas 

 Segmentasi Citra  

 Deteksi Tepi, Pola, dan Bentuk 

 Kompresi Citra   

Pustaka Utama:  Visi Komputer, Muhammad Fuad, S.Kom., M.T. 
   Computer Vision: Algorithms and Applications Richard Szeliski 

     



 Pendukung: Pengolahan Citra, Aniati Murni  

   

Media Perangkat lunak: Perangkat keras: 

Pembelajaran Visual Studio, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Java & LCD Projector & White board 

 Netbeans, Embarcadero Studio  

Tim Pengajar Fadhillah Azmi, S.Pd, M.Kom.  

Mata Kuliah Aljabar Linier, Algoritma dan Pemrograman 2, Grafika Komputer, Pengolahan Citra, Data Mining, Kecerdasan Buatan 

Prasyarat    

Mata Kuliah    

Pendukung    
 
 
 
 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  
 

(1)  (2) (3) (4)  (5) (6) (7)  (8)  (9) 

Mingguke  Kemampuan akhir yang diharapkan Bahan kajian Bentuk  Waktu Pengalaman belajar Kriteria penilaian  Bob  Ref 

    pembelajaran   mahasiswa dan indikator  ot  ere 

          nilai  nsi 
              

1 Mahasiswa mampu merancang Algoritma Presentasi 100 menit Mahasiswa Kemampuan 

 algoritma dasar untuk kebutuhan  Power Point  memahami algoritma mahasiswa dalam 

 pengolahan citra dan visi komputer  dan  dasar untuk mengimplementasikan 
   penjelasan  kebutuhan algoritma dasar ke 
    

dalam salah satu      
pengolahan citra dan      

bahasa pemrograman      

visi komputer       

       

2 Mahasiswa mampu memanfaatkan Struktur Data Presentasi 100 menit Mahasiswa Kemampuan 

 dan mengolah struktur data untuk  Power Point  memahami struktur mahasiswa dalam 

 kebutuhan visi komputer  dan  data untuk kebutuhan mengolah struktur data 
   penjelasan  visi komputer untuk kebutuhan visi 
    

komputer        



3 Mahasiswa mampu mengolah matrik Matrik Presentasi 100 menit Mahasiswa Kemampuan   

 yang merupakan komposisi data citra  Power Point,  menggunakan matrik mahasiswa dalam   

   Contoh  yang merupakan mengolah matrik 2   
   prgoram dan  komposisi data citra dimensi untuk   
   

penjelasan 
 

kebutuhan visi 
  

       

      komputer   
         

4 Mahasiswa mampu mengolah citra Platform, OS dan Presentasi 100 menit Mahasiswa -   

 pada platform, os dan dengan Microprocessor Power  memahami    

 prosesor yang berbeda  Point,  perbedaan    

   Contoh  pengolahan citra dan    

   prgoram dan  visi komputer pada    

   penjelasan  platform, os dan    

     dengan prosesor yang    

     berbeda    
         

5 Mahasiswa mampu mengolah Komputer Multimedia Presentasi 100 menit Mahasiswa -   

 multimedia komputer  Power  memahami    

   Point,  multimedia komputer    

   Contoh      

   prgoram dan      

   penjelasan      
         

6, 7 Mahasiswa mampu memrogram Pengolahan Citra Presentasi 100 menit Mahasiswa Kemampuan   

 teknik-teknik dasar pengolahan citra  Power  mengetahui teknik- mahasiswa dalam   
   Point,  teknik dasar menerapkan teknik-   
   Contoh  pengolahan citra teknik dasar   
    

pengolahan citra 
  

   
prgoram dan 

    
        

   penjelasan      
         

8   UTS      
       

9 Mahasiswa mampu membedakan Visi Komputer Presentasi 100 menit Mahasiswa dapat Kemampuan   

 visi komputer dari pengolahan citra  Power  memahami dan mahasiswa untuk   
   Point,  membedakan antara mengolah data warna   
      citra   
         



   Contoh  pengolahan citra    

   prgoram dan  dengan visi computer    

   penjelasan      
         

10 Mahasiswa mampu mengolah data Data Citra dan Presentasi 100 menit Mahasiswa dapat Kemampuan   

 citra, nilai warna citra dan membuat Histogram Power  mengolah data citra, mahasiswa untuk   
 histogram warna  Point,  nilai warna citra dan memanfaatkan   
   Contoh  membuat histogram histogram warna   
       

   prgoram dan  warna    

   penjelasan      
         

11 Mahasiswa mampu mengolah Citra & Sistem Berkas Presentasi 100 menit Mahasiswa dapat Kemampuan   

 penyimpanan data citra  Power  mengolah mahasiswa untuk   

   Point,  penyimpanan data mengolah file citra   

   Contoh  citra    

   prgoram dan      

   penjelasan      
         

12 Mahasiswa dapat melakukan Segmentasi Citra Presentasi 100 menit Mahasiswa mampu Kemampuan   

 segmentasi citra  Power  melakukan mahasiswa untuk   
   Point,  segmentasi citra melakukan segmentasi   
   Contoh   citra   
        

   prgoram dan      

   penjelasan      
         

13 Mahasiswa dapat memcoba Deteksi Tepi, Pola, dan Presentasi 100 menit Mahasiswa mampu Kemampuan   

 membuat deteksi tepi, bentuk dan Bentuk Power  membuat deteksi mahasiswa untuk   

 pola  Point,  tepi, bentuk dan pola mendeteksi tepi, pola   
   Contoh   dan bentuk-bentuk   
     

sederhana 
  

   
prgoram dan 

    
        

   penjelasan      
         

14, 15 Mahasiswa dapat membuat kompresi Kompresi Citra Presentasi 100 menit Mahasiswa mampu Kemampuan   

 data citra sederhana  Power  membuat kompresi mahasiswa untuk   
   Point,  data citra sederhana mengkompresi citra   
      dengan teknik yang   
         



   Contoh    paling sederhana   

   prgoram dan      

   penjelasan      
          

16    UAS 
           


