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6.2. Mata dan Warna  
6.2.1 Spektrum warna 
Radiasi cahaya tampak menempati pita frekuensi relatif pendek pada 
spektrum energi gelombang elektromagnetik-kira-kira antara 400nm dan 
700nm. Sebagai contoh, untuk objek warna hijau mempunyai pantulan 
relatif ringan yaitu pada rentang panjang gelombang berkisar antara 
500nm sampai dengan 700nm. Suatu benda putih mempunyai 
keseimbangan pantulan dari semua rentang panjang gelombang tampak. 
Gambar 6.19, memperlihatkan spektrum warna-radiasi gelombang 
elektromagnetik cahaya tampak. 

 
Gambar 6.19 Spektrum-Radiasi Gelombang Elektromagnetik 

Menurut penglihatan mata manusia, bahwa semua warna akan nampak 
sebagai kombinasi dari tiga macam variasi warna dan lebih dikenal 
dengan sebutan warna-warna primer merah (R), hijau (G), dan biru (B). 
Untuk kepentingan standarisasi, yang mengacu pada komisi pengawas 
internasional CIE (Commission International de 1’Eclairage-International 
Commission on Illumination) yang dikeluarkan pada tahun 1931 membari 
batasan spesifikasi nilai panjang gelombang untuk ketiga warna dasar 
adalah seperti berikut: 

Merah (R)= 436 nm,  Hijau (G) = 546 nm Biru (B) = 700 nm 

Warna-warna dasar dari warna primer dapat dijumlahkan untuk 
menghasilkan warna-warna sekunder magenta yaitu hasil penjumlahan 
dari dua warna dasar merah (R) dan biru (B), cyan hasil penjumlahan dari 
warna dasar hijau (G) dan biru (B), dan warna dasar kuning adalah hasil 
penjumlahan dari warna dasar merah (R) dan hijau (G), Gambar 6.6 
memperlihatkan pencampuran dari ketiga warna-warna dasar dengan 
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hasil putih. Prinsip televisi warna menerapkan konsep tiga warna dasar 
dengan menjumlahkan cahaya secara natural. Ada beberapa standarisasi 
model warna yang banyak digunakan, antara lain RGB, CMY, CMYK, 
YUV, YIQ, HIS,YDbDr, dan YCbCr. 

6.2.2 Anatomi Mata 
Gambar 6.20 memperlihatkan susunan anatomi mata manusia, 
sedangkan Gambar 6.21 menunjukkan detail dari bagian anatomi amata 
yang fungsi utamanya adalah sama dengan kamera yaitu sebagai 
perekam objek yang dilakukan oleh retina dan dibedakan antara kromatik 
dengan luminan yang kemudian informasi tersebut difokuskan oleh lens 
dan didistribusikan dan diterima oleh bagian cones dan rods yang mana 
mengandung informasi warna dan luminan. 

 
Gambar 6.20 Susunan Mata Manusia Keseluruhan 

Permukaan retina secara terpisah dapat menyalakan sel yang peka 
rangsangan kemudian rangsangan tersebut didistribusikan ke bagian 
Cones dan Rods untuk dibedakan. 
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Gambar 6.21. Bagian Filter Cahaya Mata Manusia 

Didalam mata manusia terdiri dari 5 milyard cones dan 100 milyard Rods. 
Oleh karena itu Cones (High Illumination Levels-Photopic Vision) 
mempunyai tingkat kepekaan atau sensitivitas lebih rendah bila 
dibandingkan dengan Rods (Low Illumination Level-Scotopic Vision). 

6.2.3 Bagian Cones 
Cones mata dapat berfungsi sebagai serapan cahaya, dimana tugas 
utamanya adalah untuk membedakan sensitifitas objek warna. 

Warna primer merah (R) yang dapat diserap oleh cones mempunyai 
sensitivitas sebesar 65%, warna hijau (G) dapat menerima sensitivitas 
serapan sebesar 33%, sedangkan untuk warna biru (B) dapat menerima 
sensitivitas serapan sebesar 2%. 

 
Gambar 6.22. Spektrum Sensitivitas CONE Mata Manusia 
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Kerusakan sebagian jumlah CONES akan menyebabkan sensitivitas 
didalam membedakan corak atau hue suatu objek cahaya warna 
berkurang atau kemungkinan bisa menjadi buta warna (monokrom). 

6.2.4 Bagian Rods 
Indikator rangsangan sel yang dikirim dan kemudian dibagi-bagikan oleh 
retina didistribusikan ke bagian Rods, dimana fungsinya adalah untuk 
mengolah tingkat kecerahan (brightness) bukan warna. Rods mempunyai 
sensitivitas paling baik terhadap tingkat luminan cahaya putih. 

 
Gambar 6.23. Spektrum Sensitivitas RODS Mata Manusia 

Tanggapan mata terhadap cahaya (sinar) memiliki tingkat luminan yang 
relatif konstan untuk berbagai macam perubahan dominan panjang 
gelombang. 

6.2.5 Kamera dan Mata 
Mata manusia mempunyai kesamaan fungsi dengan Kamera, yaitu suatu 
proses transformasi perekaman objek kedalam bentuk image. Kesamaan 
fungsi kamera dan mata dapat kita bandingkan seperti tabel berikut: 

Tabel 6.4 Perbandingan anatar Kamera dengan Mata 

Kamera Komponen Mata Komponen 
Lensa Lensa, Kornea 
Shutter Iris, Pupil 

Film Retina 
Kabel untuk transformasi 

image (objek) 
Optik untuk mengirim informasi 

ke otak 
 

Dalam penglihatan mata kita, terdapat suatu faktor yang disebut tingkat 
luminansi yang menunjukan jumlah intensitas sinar, yang dapat ditangkap 
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oleh mata sebagai cerahnya suatu sinar (brightness). Pada gambar hitam 
putih mengandung unsur variasi-variasi brightness yaitu dari level rendah 
hitam, abu-abu sampai level paling tinggi putih. Hal demikian ini dipakai 
sebagai konsep dasar ditemukannya televisi warna, yaitu dengan 
mengubah pola gambar berwarna menjadi suatu gambar monokrom, 
dengan menggunakan ide bahwa luminansi sesungguhnya menunjukan 
representasi warna yang nampak dalam reproduksi hitam putih. 

Untuk kepekatan relative warna dasar merah (R), hijau (G) dan biru (B) 
diambil nilai-nilai dengan faktor seperti berikut: 

Merah (R) = 0,47 (6.1) 

Hijau   (G) = 0,92 (6.2) 

Biru     (B) = 0,17 (6.3) 

Sehingga didapatkan persentase untuk masing-masing warna merah (R), 
hijau (G) dan biru (B) seperti berikut: 

0,30  0,3012  
56,1

0,47  
0,17  0,92  0,47

0,47  (%) R ≈==
++

=  (6.4) 

0,59  0,5897  
56,1

0,92  
0,17  0,92  0,47

0,92  (%) G ≈==
++

=  (6.5) 

 (6.6) 

Pada televisi warna informasi-informasi tentang luminansi atau sinyal Y 
memungkinkan dapat dibentuk dari sinyal-sinyal dari gambar berwarna 
tersebut, seperti halnya untuk gambar-gambar hitam putih dapat dibentuk 
dengan cara menjumlahkan 3 warna primer (merah=R, hijau = G, dan 
biru = B) dengan perbandingan-perbandingan seperti persamaan 1.7 
berikut, 

VY = 0,30VR + 0,59VG + 0,11VB (6.7) 

Untuk mendapatkan bayangan monokrom yang berbeda tingkat 
kecerahanya, untuk itu warna dasar merah, hijau dan biru diubah 
kedalam sinyal luminansi dalam perbandingan 30% merah, 59% hijau 
dan 11% biru. 

6.2.6 Warna 
Apa yang dimaksud dengan warna ? Warna dapat dijelaskan dari 
beberapa sudut pandang yang berbeda. Secara phisikal yang dimaksud 
dengan warna adalah suatu spektrum tampak dari suatu fungsi 
perubahan panjang gelombang. Sedangkan menurut pandangan atau 
persepsi psikologis warna dapat didefinisikan sebagai suatu rangsangan 
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atau stimulus yang diterima oleh mata (sistem optikal) kemudian 
dikirimkan dan diproses oleh otak (brain). Dan berbeda dengan persepsi 
yang digunakan untuk pemrosesan gambar (image processing ) pada 
teknik komputer dan televisi, warna dapat dimodelkan menjadi ruang tiga 
dimensi tergantung dari aplikasi penampil (display) yang akan digunakan. 
Sebagai contoh model warna dasar RGB hanya cocok untuk model 
penampil CRT (Chatode Ray Tube). 

6.2.7 Permasalahan Dengan Standarisasi 
Berdasarkan dari beberapa difinisi yang berbeda didapatkan beberapa 
permasalahan-permasalahan teknis, yaitu persoalan bagaimana cara kita 
memastikan dan menentukan suatu formula untuk menampilkan atau 
menyanjikan model warna dalam suatu aplikasi yang berbeda sedemikian 
rupa sehingga dapat tercipta suatu efek visual yang sama. 

Tidak seperti sistem PAL atau NTSC, televisi analog SECAM tidak 
mudah untuk diedit kedalam bentuk analog seperti aslinya. Karena format 
warna atau format gambar pada sistem SECAM menggunakan metode 
pengiriman modulasi frekuensi (FM), dan sistem SECAM tidak bersifat 
linier terhadap sinyal masukan video. Tujuan utama dari sistem ini adalah 
untuk memperkecil atau menghindari kesalahan warna akibat pergeseran 
atau distorsi sudut phasa pada saat berlasungnya pengiriman sinyal 
video seperti yang telah diterapkan pada sistem modulasi NTSC. Perlu 
diketahui, bahwa sistem PAL hanya memperbaiki atau mengeliminir 
(bukan meniadakan) kesalahan warna dari sistem NTSC.  

Suatu permasalahan pada sistem SECAM adalah bilamana dua sinyal 
listrik dicampur dimana kedua sinyal tersebut disinkronkan, maka 
dihasilkan sinyal yang tidak valid seperti sinyal SECAM aslinya, berbeda 
dengan sinyal analog PAL atau NTSC. Untuk itu, sebagai alasan untuk 
mencampur dua sinyal SECAM maka kedua sinyal tersebut harus 
didemodulasi terlebih dahulu. Setelah kedua sinyal didemodulasi dan 
dicampur, kemudian dimodulasi lagi. Oleh karena itu agar kompatibel 
standar format video sering dikonversi kedalam PAL atau kedalam format 
komponen video YUV atau YPbPr, kemudian sebelum proses pengiriman 
sinyal, komponen video tersebut terlebih dahulu harus dikodekan atau 
ditransformasi kedalam format SECAM dalam suatu titik transmisi. 
Beberapa alasan, banyak negara untuk penghematan atau mereduksi 
biaya operasional dari pemancar stasiun televisi, yang dulunya 
menggunakan sistem SECAM berpindah ke sistem PAL. Pada umumnya 
negara-negara yang menggunakan sistem SECAM biasanya dilengkapi 
juga dengan dua sistem SECAM dan PAL, meskipun sebagai baseband 
adalah NTSC 
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6.2.8 Model Warna RGB 
Model warna dasar RGB dapat diuraikan menjadi tiga dimensi (R, G, B), 
dengan demikian R, G, B ∈  [0, 1]. Warna RGB dapat menempati dan 
dimodelkan seperti satu unit kubus ruang tiga dimensi (R, G, B), yang 
mana dari masing-masing poros merupakan representasi dari salah satu 
warna dasar, warna primer. 

  

 
Gambar 6.24: Ruang Tiga dimensi Model Warna Adiktif RGB 

Gambar 6.24 memperlihatkan dimensi warna-warna yang membentuk 
suatu titik-titik koordinat kubus, dimana warna dasar merah (R) terletak 
pada titik koordinat (1,0,0), warna dasar hijau (G) terletak pada titik 
koordinat (0,1,0), dan biru (B) terletak pada titik koordinat (0,0,1). 
Sedangkan untuk warna-warna komplemen (sekunder) seperti cyan 
terletak pada titik koordinat (0,1,1), warna komplemen magenta terletak 
pada titik koordinat (1,0,1), dan warna kuning menempati titik koordinat 
(1,1,0). Sifat alami sistem warna RGB adalah adiktif, yaitu bagaimana 
dengan menambahkan warna sehingga dapat membuat warna tersebut 
berubah menjadi lebih terang. Hitam terletak pada posisi original, dan 
putih terletak disudut dimana R=G=B=1. Sedangkan daerah abu-abu 
terletak menyebar membuat garis diagonal dari titik hitam sampai ke titik 
putih. Dengan begitu untuk daerah abu-abu terletak pada sekitar titik  
(x,x,x) dimulai dari hitam = (0,0,0) menuju putih = (1,1,1). Warna ini sering 
dimodelkan dan dinormalisasikan kedalam dua dimensi (1,1). Dengan 
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demikian pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa r + g + b = 1, 
dimana: 

( )GBR
Rr
++

= , ( )GBR
Gg
++

=  dan ( )GBR
Bb
++

=  (6.8) 

 
Gambar 6.26. Model Warna RGB 

6.2.9 Model Warna CMY  
Model warna CMY tidak dapat dipisahkan dengan model warna dasar 
RGB. Bedanya pada model ini adalah yang dianggap sebagai warna-
warna primer adalah C (cyan), M (magenta), dan Y (yellow), sedangkan 
yang dianggap sebagai warna-warna sekunder dari RGB adalah warna-
warna primer CMY atau sebaliknya. Konversi warna RGB ke CMY dapat 
dinyatakan seperti persamaan berikut ini: 

B1Y
G1M
R1C

−=
−=
−=

 (6.9) 

 Yellow- 1   Blue      Magenta; - 1    Green              Cyan; - 1  Red ===  
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Gambar 6.27. Ruang Tiga Dimensi Model Warna Subtraktif CMY. 

Model pencampuran seperti ini sering digunakan untuk teknologi printer 
dan menggambar/melukis dengan cat warna. 

Skala C, M dan Y sebanding dengan unit C, M, Y ∈  [0, 1]. Dengan 
begitu dan dengan metode subtraktif, maka sistem warna CMY dapat 
digunakan didalam cetak offset yang berlawanan dengan sifat original 
dari warna aditif RGB. Sebagai contoh, suatu pixel dari warna cyan 
merupakan representasi dari semua warna RGB selain merah. Suatu 
pixel dari warna magenta, pada sisi lain, adalah mencerminkan semua 
warna RGB kecuali hijau (green). Sekarang, jika kita hendak mencampur 
warna cyan dan magenta (merah keungu-unguan), maka yang kita 
dapatkan adalah warna biru, bukannya putih seperti pada sistem warna 
penjumlahan adiktif. 
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6.2.10 Model Warna CMYK 
Model warna CMY(K) sama dengan model warna CMY, sedangkan (K) 
artinya hitam digunakan pada printing dan untuk perangkat keras mesin 
photo copy (hard copy). Dimana model warna ini sangat tergantung dari 
tipe piranti tinta dan kertas yang digunakan sebagai media 
menggambarnya. Gambar 6.28 menjelaskan hal ini. 

 
Gambar 6.28. Model Warna CMYK 

Konversi CMY ke CMYK 

( ) YellowMagenta, Cyan, minimum       Black =  

Black) - (1
Black) - (Cyan        Cyan =  

Black) - (1
Black) - (Magenta   Magenta =  

Black) - (1
Black) -(Yellow   Yellow    =  

Konversi CMYK ke CMY 

Cyan = minimum (1,Cyan(1-Black)+Black) 

Magenta = minimum (1,Magenta (1-Black)+Black) 

Yellow = minimum (1,Yellow (1-Black)+Black) 
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6.2.11 Model warna YUV 
Ide dasar dari model warna YUV adalah bertujuan untuk memisahkan 
informasi warna dari informasi kecerahan (brightness). Komponen-
komponen luminan (Y) dan krominan (U,V) adalah: 

Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B 

U = 0,492(B-Y) = -0,147R - 0,289G + 0,436B (6.10) 

V = 0,877(R-Y) = 0,615R - 0,515G - 0,100B  

Y merupakan representasi dari luminan dari suatu image, sedangkan U,V 
berisi informasi warna, yaitu krominan. Komponen luminan dapat 
diperlakukan sebagai skala abu-abu dari suatu RGB image. Model warna 
YUV digunakan pada sistem televisi standar PAL. Kelebihan dari model 
warna seperti yang diperlihatkan Gambar 6.6 adalah: 

 Informasi dari kecerahan (brightness) terpisah dengan informasi 
warna 

 Korelasi antara komponen warna dapat dikurangi atau direduksi 

 Banyak informasi yang dapat dikumpulkan melalui komponen Y, 
karena isi dari informasi U dan V berkurang. Ini dapat dilihat pada 
ilustrasi persamaan (1.3), dimana nampak berkebalikan dengan 
komponen Y adalah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 
komponen-komponen U dan V. 

Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, sistem color YUV lebih banyak 
digunakan untuk kompresi image (gambar). Hal ini dikarenakan 
perbandingan antara komponen-komponen perbedaan warna yang telah 
direduksi, dengan demikian komponen yang lainnya juga dapat 
dikompres secara terpisah. Disamping itu, banyak bit yang dapat 
dialokasikan kedalam komponen Y dibandingkan dengan U dan V. 
Sisatem model warna YUV banyak diadopsi untuk kompresi gambar 
format JPEG standar. 

6.2.12 Model Warna YIQ 
YIQ adalah suatu versi dari YUV. Sistem ini banyak digunakan pada 
sistem televisi di Amerika Utara. Disini Y adalah komponen luminan 
seperti halnya pada sistem warna YUV. Komponen-komponen I dan Q 
sesuai dengan komponen U dan V dari sistem warna YUV. Konversi 
warna dasar RGB ke sistem warna YIQ dapat dilakukan dengan 
menggunakan persamaan berikut: 

B311.0G523.0R212.0Q
B321.0G275.0R596.0I

B114.0G587.0R299.0Y

⋅+⋅−⋅=
⋅−⋅−⋅=
⋅+⋅+⋅=

 (6.11) 

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk matrik seperti berikut: 
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  (6.12) 

Sistem model warna YIQ dapat juga dinyatakan kedalam sistem model 
warna YUV, dengan transformasi sebagai berikut: 

U41.0V48.0Q
U27.0V74.0I

B1.0G6.0R3.0Y

⋅+⋅=
⋅−⋅=

⋅+⋅+⋅=
 (6.13) 

Menggunakan luminan, pada phasa (I=Inphase) hijau-orange dan 
Q=Quadrature antara komponen warna biru-kuning. 

Menguntungkan untuk aplikasi objek dengan warna natural dan warna 
kulit 

Digunakan untuk televisi warna standar NTSC-Amerika, dengan 
bandwidth antara (2,4MHz, 1,5MHz, 0,6MHz) 

 

  
Model Warna YIQ 

 
Komponen Y Komponen I Komponen Q 

Gambar 6.29. Model warna YIQ dengan Komponen Y, I dan Q 

 


