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ABSTRAK 

Transformasi Wavelet telah banyak digunakan dalam pengolahan citra digital misalnya 
untuk kompresi citra dan preprocessing pengenalan sidik jari serta pengolahan citra 
medical record. Dalam tulisan ini akan diangkat pembahasan beberapa program 
menggunakan Matlab yang mengolah sebuah citra digital dengan transformasi Wavelet. 
Akan dibahas pula mengenai penggunaan Thresholding  dalam Matlab. Thresholding 
akan dibagi menjadi global thresholding dan local thresholding. 
 
Kata kunci : Transformasi Wavelet, Thresholding, Matlab. 
 

1. Pendahuluan 
 
Matlab merupakan aplikasi pemrograman yang telah dikenal dalam pembuatan aplikasi 
penunjang penelitian. Matlab dalam pengolahan citra digital menyediakan bermacam 
tools yang akan mempersingkat waktu penulisan program sehingga peneliti lebih 
berfokus pada hasil dan inovasi penelitian. 
 
Thresholding adalah metoda paling sederhana dari segmentasi citra. Dari citra grayscale, 
thresholding dapat digunakan untuk membentuk citra biner. Sebuah citra biner adalah 
sebuah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai untuk tiap pixel. Kedua 
warna tersebut adalah hitam dan putih. 
 
Wavelet adalah fungsi matematika yang memotong-motong data menjadi kumpulan-
kumpulan frekuensi yang berbeda, sehingga masing masing komponen tersebut dapat 
dipelajari dengan menggunakan skala resolusi yang berbeda. Beberapa penerapan 
transformasi wavelet pada pengolahan citra digital antara lain preprocessing pengenalan 
sidik jari, reduksi noise pada citra, steganografi, biometrika dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu dirasakan penting untuk mengangkat bagaimana penerapan transformasi 
wavelet dan thresholding dalam  pengolahan citra digital menggunakan matlab. 
 

2. Landasan Teori 
 
Thresholding 
 
Thresholding adalah metoda paling sederhana dari segmentasi citra. Dari citra grayscale, 
thresholding dapat digunakan untuk membentuk citra biner. Sebuah citra biner adalah 
sebuah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai untuk tiap pixel. Kedua 
warna tersebut adalah hitam dan putih. Warna yang digunakan untuk object dalam citra 
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adalah warna foreground sedangkan sisa dari citra adalah warna background. Berikut 
adalah contoh hasil pengolahan threshold. 
 

 
Citra asal 
 

 
Contoh dari sebuah efek threshold yang digunakan dalam sebuah citra. 

Selama proses thresholding, masing-masing pixel dalam sebuah citra ditandai sebagai 
pixel object jika nilai mereka lebih besar dari sebuah nilai threshold dikenal sebagai 
threshold above. Varian mencakup juga threshold below dimana kebalikan dari threshold 
above. Threshold inside, dimana sebuah pixel diberi label “object” jika nilainya berada 
antara dua nilai threshold dan threshold outside dimana adalah kebalikan dari threshold 
inside. Biasanya pixel object diberi nilai 1 sementara pixel background diberi nilai 0. 
Pada akhirnya sebuah image biner dibentuk dengan memberi warna tiap pixel dengan 
putih atau hitam tergantung pada label dari pixel. 

Parameter kunci dalam proses thresholding adalah pemilihan dari nilai threshold. Ada 
beberapa metode yang berbeda dalam memilih sebuah nilai threshold. User dapat 
memilih nilai threshold secara manual, atau sebuah algoritma thresholding dapat 
menghitung sebuah nilai secara otomatis, yang dikenal sebagai thresholding otomatis. 
Sebuah metode sederhana akan memilih nilai rata-rata atau nilai tengah, dengan 
pemikiran jika pixel object lebih terang daripada background, pixel tersebut juga lebih 
terang dari rata-rata background tersebut.  

Sebuah pendekatan mutakhir adalah dengan membentuk histogram dari intensitas pixel 
dan menggunakan titik lembah sebagai nilai ambang. Pendekatan histogram 
mengasumsikan bahwa ada sebuah nilai rata-rata dari pixel background dan pixel object, 
tapi bahwa nilai pixel aktual memiliki variasi diantara nilai rata-rata tersebut. 



Bagaimanapun juga hal ini mungkin mahal secara komputasi, dan histogram citra tidak 
secara jelas menyatakan ti
nilai threshold adalah sulit.
pengetahuan spesifik terhadap sebuah citra dan secara kuat melawan noise citra adalah 
metode iterative sebagai berikut

1. Sebuah nilai threshold (T) dipilih, hal ini dapat dilakukan secara acak atau 
berdasarkan beberapa metode yang diinginkan.

2. Citra disegmentasi berdasarkan pixel object dan background
atas membentuk dua himpunan :

1. G1 = {f(m,n):f(m,n)>T} 
2. G2 = {f(m,n):f(m,n)

the pixel located in the 
3. Nilai rata rata dari tiap himpunan dihitung.

1. m1 = average value of 
2. m2 = average value of 

4. Sebuah nilai threshold baru dibentuk sebagai nilai rata

T’ = (m1 + m2)/2 

5. Kembali pada langkah 2, sekarang menggunakan nilai threshold baru 
dikomputasi dalam langkah empa
sama dengan nilai seb

Algoritma iterative ini adalah kasus satu dimensi special dari algoritma clustering k
means, yang telah terbukti untuk mengkonvergensi nilai minimum local yang berarti 
sebuah nilai threshold insialisasi yang 
berbeda. 

Dalam pengolahan citra, metode Otsu digunakan secara otomatis untuk membentuk 
thresholding citra berdasarkan bentuk

Dalam metode Otsu kita mencari nilai threshold yang meminimalkan variasi intra
didefinisikan sebagai penjumlahan bobot dari variasi dari kedua kelas :

Bobot ωi  adalah probabilitas dari dua kelas yang dipisahkan oleh sebuah threshold 

 adalah variasi dari kelas

Otsu menunjukkan bahwa meminimalkan variasi adri intra
memaksimalkan variasi dari inter

Bagaimanapun juga hal ini mungkin mahal secara komputasi, dan histogram citra tidak 
secara jelas menyatakan titik lembah, seringkali membuat pemilihan terhadap sebuah 
nilai threshold adalah sulit. Sebuah metode relatif sederhana, tidak memerlukan 
pengetahuan spesifik terhadap sebuah citra dan secara kuat melawan noise citra adalah 
metode iterative sebagai berikut 

Sebuah nilai threshold (T) dipilih, hal ini dapat dilakukan secara acak atau 
berdasarkan beberapa metode yang diinginkan. 
Citra disegmentasi berdasarkan pixel object dan background seperti dijelaskan di 
atas membentuk dua himpunan : 

= {f(m,n):f(m,n)>T} (object pixels) 
= {f(m,n):f(m,n) T} (background pixels) (note, f(m,n) is the value of 

the pixel located in the mth column, nth row) 
Nilai rata rata dari tiap himpunan dihitung. 

= average value of G1 
= average value of G2 

Sebuah nilai threshold baru dibentuk sebagai nilai rata-rata dari 

Kembali pada langkah 2, sekarang menggunakan nilai threshold baru 
am langkah empat, tetap mengulang hingga sebuah nilai threshold 

ilai sebelumnya (sampai konvergen terpenuhi) 

Algoritma iterative ini adalah kasus satu dimensi special dari algoritma clustering k
means, yang telah terbukti untuk mengkonvergensi nilai minimum local yang berarti 
sebuah nilai threshold insialisasi yang berbeda dapat memberikan hasil akhir yang 

Dalam pengolahan citra, metode Otsu digunakan secara otomatis untuk membentuk 
thresholding citra berdasarkan bentuk histogram. 

Dalam metode Otsu kita mencari nilai threshold yang meminimalkan variasi intra
didefinisikan sebagai penjumlahan bobot dari variasi dari kedua kelas :

 

adalah probabilitas dari dua kelas yang dipisahkan oleh sebuah threshold 

adalah variasi dari kelas-kelas ini. 

menunjukkan bahwa meminimalkan variasi adri intra-class adalah sama dengan 
memaksimalkan variasi dari inter-class 
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Bagaimanapun juga hal ini mungkin mahal secara komputasi, dan histogram citra tidak 
tik lembah, seringkali membuat pemilihan terhadap sebuah 

Sebuah metode relatif sederhana, tidak memerlukan 
pengetahuan spesifik terhadap sebuah citra dan secara kuat melawan noise citra adalah 

Sebuah nilai threshold (T) dipilih, hal ini dapat dilakukan secara acak atau 

seperti dijelaskan di 

T} (background pixels) (note, f(m,n) is the value of 

rata dari m1 and m2 

Kembali pada langkah 2, sekarang menggunakan nilai threshold baru yang 
t, tetap mengulang hingga sebuah nilai threshold 

Algoritma iterative ini adalah kasus satu dimensi special dari algoritma clustering k-
means, yang telah terbukti untuk mengkonvergensi nilai minimum local yang berarti 

berbeda dapat memberikan hasil akhir yang 

Dalam pengolahan citra, metode Otsu digunakan secara otomatis untuk membentuk 

Dalam metode Otsu kita mencari nilai threshold yang meminimalkan variasi intra-class, 
didefinisikan sebagai penjumlahan bobot dari variasi dari kedua kelas : 

adalah probabilitas dari dua kelas yang dipisahkan oleh sebuah threshold  t  dan 

class adalah sama dengan 
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Yang ditunjukkan dalam aturan probabilitas class ωi dan rata-rata kelas µi dimana pada 
gilirannya dapat diupdate secara iterative 

Algoritma 

1. Mengkomputasi histogram dan probabilitas untuk tiap level intensitas 
2. Mengatur inisial ωi(0) dan µi(0) 
3. Melangkah ke dalam stiap nilai threshold yang mungkin t=1…intensitas 

maksimum. Update ωi and µi Compute  

4. Nilai threshold berkoresponden dengan nilai maximum   

Thresholding dapat disebut sebagai adaptive thresholding ketika threshold yang berbeda 
digunakan untuk daerah yang berbeda dalam citra. Dikenal juga sebagai thresholding 
local atau dinamis. 

 
Transformasi Wavelet 
 
Pada tahun 1987, wavelet telah menjadi pendekatan baru yang sangat baik dalam 
pemrosesan dan analisis sinyal. Wavelet adalah fungsi matematika yang memotong-
motong data menjadi kumpulan-kumpulan frekuensi yang berbeda, sehingga masing 
masing komponen tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan skala resolusi yang 
berbeda. Wavelet merupakan sebuah fungsi variabel real t, diberi notasi Ψt dalam ruang 
fungsi L²(R). Fungsi ini dihasilkan oleh parameter dilatasi dan translasi yang dinyatakan 
dalam persamaan :  

 
 
dimana : 
a = parameter dilatasi 
b = parameter translasi 

ℜ = mengkondisikan nilai a dan b bernilai real 
2j = parameter dilatasi 
k = parameter waktu atau lokasi ruang 
Z = mengkondisikan nilai j dan k bernilai integer 
 
Fungsi persamaan yang pertama dikenalkan pertama kali oleh Grossman dan Morlet, 
sedangkan persamaan yang kedua dikenalkan oleh Daubechies. Transformasi wavelet 
menggunakan dua komponen penting dalam melakukan transformasi yakni fungsi 
skala (scaling function) dan fungsi wavelet (wavelet function). Fungsi skala (scaling 
function) disebut juga sebagai Lowpass Filter, sedangkan fungsi wavelet (wavelet 
function) disebut juga sebagai Highpass Filter. Kedua fungsi ini digunakan pada saat 
transformasi wavelet dan inverse transformasi wavelet. 
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1. Fungsi wavelet 
disebut juga highpass filter yang mengambil citra dengan gradiasi intensitas yang tinggi 
dan perbedaan intensitas yang rendah akan dikurangi atau dibuang. 
2. Fungsi skala 
disebut juga lowpass filter yang mengambil citra dengan gradiasi intensitas yang halus 
dan perbedaan intensitas yang tinggi akan dikurangi atau dibuang. Kedua komponen 
diatas dapat disebut sebagai mother wavelet yang harus memenuhi kondisi : 
  

  
 
yang menjamin terjaminnya sifat ortogonalitas vektor. Beberapa jenis mother wavelet 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
 
Transformasi Wavelet Diskrit 
Transformasi wavelet diskrit secara umum merupakan dekomposisi citra pada frekuensi 
subband citra tersebut dimana komponennya dihasilkan dengan cara penurunan level 
dekomposisi. Implementasi transformasi wavelet diskrit dapat dilakukan dengan cara 
melewatkan sinyal frekuensi tinggi atau highpass filter dan frekuensi rendah atau lowpass 
filter. Dibawah ini adalah gambar dari transformasi wavelet diskrit dua dimensi dengan 
level dekomposisi satu 
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dimana : 
  
  

 
  
Seperti yang terlihat pada Gambar diatas , jika suatu citra dilakukan proses transformasi 
wavelet diskrit dua dimensi dengan level dekomposisi satu, maka akan menghasilkan 
empat buah subband, yaitu : 
1. Koefisien Approksimasi (CA j+1) atau disebut juga subband LL 
2. Koefisien Detil Horisontal (CD(h) j+1) atau disebut juga subband HL 
3. Koefisien Detil Vertikal (CD(v) j+1) atau disebut juga subband LH 
4. Koefisien Detil Diagonal (CD(d) j+1) atau disebut juga subband HH 
  
  

 
 
dengan Level Dekomposisi 1 Subband hasil dari dekomposisi dapat didekomposisi lagi 
karena level dekomposisi wavelet bernilai dari 1 sampai n atau disebut juga transformasi 
wavelet multilevel. Jika dilakukan dekomposisi lagi, maka subband LL yang akan 
didekomposisi karena subband LL berisi sebagian besar dari informasi citra. Jika 
dilakukan dekomposisi dengan level dekomposisi dua maka subband LL akan 
menghasilkan empat buah subband baru, yaitu subband LL2 (Koefisien Approksimasi 2), 
HL2 (Koefisien Detil Horisontal 2), LH2 (Koefisien Detil Vertikal 2), dan HH2 
(Koefisien Detil Diagonal 2). Dan begitu juga seterusnya jika dilakukan dekomposisi lagi. 
  

 
  
 
dengan Level Dekomposisi 2 Dapat juga dilihat seperti gambar wavelet tree dibawah ini  
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Bila citra asli f dengan M x N pixel didekomposisi manjadi empat subband sesuai 
frekuensinya yakni LL, LH, HL, dan HH dengan menggunakan transformasi wavelet 
dengan filter Haar (Daubechies orde 1), secara matematis dihasilkan dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut  : 

 
 
dimana : 
- 0 ≤ x < M/2, 0 ≤ y < N/2 dan f(x,y) merupakan nilai piksel pada koordinat (x,y) pada 
citra f. 
- ll(x,y), lh(x,y), hl(x,y), dan hh(x,y) secara berturut-turut dalah komponen pada koordinat 
(x,y) dari LL, LH, HL,dan HH. 
- LL merupakan setengah dari resolusi citra asli, LH merupakan subband detail vertikal, 
HL merupakan subband detail horisontal, dan HH merupakan subband detail diagonal. 
 
Filter Wavelet 
Transformasi wavelet diskrit seperti yang telah diterangkan sebelumnya, dimana citra 
dilakukan filtering oleh lowpass filter dekomposisi dan highpass filter dekomposisi pada 
proses dekomposisi (pembelahan subband). Begitu pula pada saat citra dilakukan proses 
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inverse transformasi wavelet diskrit, citra kembali dilakukan proses upsampling yang 
diikuti proses filtering oleh lowpass filter rekonstruksi dan highpass filter rekonstruksi.  
 
Keluarga wavelet memiliki ordo dimana ordo menggambarkan jumlah koefisien filternya. 
 
Filter Wavelet Daubechies 
Ingrid Daubechies, salah satu bintang yang paling cerdas di dunia dalam hal penelitian 
wavelet, menemukan pendukung orthonormal wavelets, sehingga membuat analisa 
wavelet diskrit dapat dipraktekkan. Penamaan keluarga wavelets daubechies ditulis dbN, 
dimana N adalah orde, dan db adalah nama panggilan dari wavelet tersebut. Wavelet db1, 
seperti yang disebutkan diatas, adalah sama dengan Wavelet Haar. Gambar 2.11 
menunjukkan fungsi wavelet psi dari tiga anggota keluarga. 
   

 
 
Karakteristik umum dari filter wavelet daubechies adalah secara lengkap didukung oleh 
wavelet dengan fasa ekstremal dan memiliki jumlah vanishing moment paling tinggi 
untuk lebar yang ditentukan. Vanishing moment menunjukan kemampuan wavelet dalam 
merepresentasikan sifat polinomial. Filter skala yang dihubungkan adalah filter fasa 
minimum. Tabel  berikut memuat informasi tentang filter wavelet daubechies. 
  
  

 
 
Filter Wavelet Symlet 
Symlet hampir simetris dengan wavelet yang diusulkan oleh Daubechies sebab 
merupakan modifikasi pada keluarga db. Properti dari dua keluarga wavelet adalah 
serupa.  
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Karakteristik umum dari filter wavelet symlet adalah secara lengkap didukung oleh 
wavelet dengan paling sedikit asymmetry dan jumlah vanishing moment paling tinggi 
untuk lebar yang ditentukan. Filter skala yang dihubungkan adalah filter fasa linier. Tabel 
berikut memuat informasi tentang filter wavelet symlet. 

 
 
Filter Wavelet Coiflet 
Filter wavelet coiflet dibentuk oleh I. Daubechies atas permintaan R. Coifman. Fungsi 
wavelet mempunyai momen 2N yang sama dengan 0 dan fungsi skala mempunyai 
momen 2N-1 sama dengan 0. Kedua fungsi mempunyai suatu panjang 6N-1. Gambar 2.8 
Fungsi Wavelet psi (a) coif1, (b) coif2, (c) coif3 Karakteristik umum dari filter wavelet 
coiflet adalah secara lengkap didukung oleh wavelet dengan jumlah vanishing moment 
paling tinggi untuk kedua phi dan psi pada lebar yang ditentukan. 
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3. Aplikasi dan Pembahasan 
Berikut adalah beberapa hasil aplikasi dalam matlab beserta source code untuk 
thresholding dan transformasi wavelet. 
 
Adaptive dynamic thresholding 
Penentuan nilai ambang berbeda-beda untuk tiap daerah yang diolah. Penentuan nilai 
ambang dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dan berdasarkan nilai tengah. 

 
 
Berikut adalah source code dari file adaptivethreshold.m : 
 
function  bw=adaptivethreshold(IM,ws,C,tm)  
  
if  (nargin<3)  
    error( 'You must provide the image IM, the window size ws,  and C.' );  
elseif  (nargin==3)  
    tm=0;  
elseif  (tm~=0 && tm~=1)  
    error( 'tm must be 0 or 1.' );  
end  
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IM=mat2gray(IM);  
  
if  tm==0  
    mIM=imfilter(IM,fspecial( 'average' ,ws), 'replicate' );  
else  
    mIM=medfilt2(IM,[ws ws]);  
end  
sIM=mIM-IM-C;  
bw=im2bw(sIM,0.001);  
bw=imcomplement(bw);  
 

Berikut adalah source code dari file testadaptivethreshold.m untuk memanggil file 
adaptivethreshold.m di atas : 
 
clear;close all ;  
im1=imread( 'lena.gif' );  
im2=imread( 'tshape.png' );  
bwim1=adaptivethreshold(im1,15,0.03,0);  
bwim2=adaptivethreshold(im2,15,0.02,0);  
subplot(2,2,1);  
imshow(im1);  
subplot(2,2,2);  
imshow(bwim1);  
subplot(2,2,3);  
imshow(im2);  
subplot(2,2,4);  
imshow(bwim2); 
 

Simple thresholding 
Dalam simple thresholding nilai ambang ditentukan secara manual antara 0 sampai 1. 
Dalam contoh nilai ambang ditentukan sebagai 0.4. 
Berikut adalah contoh dari penggunaan simple threshold dalam matlab : 
 
load trees 
X = im2grey(X); 
BW = im2bw(X,map,0.4);  
imshow(X,map), figure, imshow(BW)  
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Otsu thresholding 
Metode Otsu menentukan sebuah nilai ambang yang ditentukan melalui sebuah 
perhitungan. Dalam Matlab penentuan nilai ambang didapat sebagai hasil dari fungsi 
graythresh(X). 
Berikut adalah contoh dari penggunaan global threshold metode Otsu dalam matlab : 
 
I = imread( 'lena.gif' );  
level = graythresh(I)  
BW = im2bw(I,level);  
imshow(I),figure,imshow(BW)  
 

 
 
 
Transformasi Wavelet 
Fungsi yang memegang peranan dalam transformasi wavelet adalah 

wavedec2(X,2,wname) 

dimana wavedec2 berarti transformasi wavelet untuk data dua dimensi, X mewakili data 
citra, 2 mewakili transformasi wavelet dalam dua level dan wname adalah tipe wavelet. 
Berikut adalah contoh penggunaan transformasi wavelet menggunakan matlab: 
Di bawah ini source code untuk waveletbior.m : 
 
function  waveletbior()  
load woman2 
  
%load detfingr; X = X(1:200,51:250);  
  
close all  
clf  
image(X)  
colormap(map)  
axis image ; set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'Original' )  
pause  
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% We will use the 9/7 filters with symmetric extens ion at the  
% boundaries.  
dwtmode( 'sym' )  
wname = 'bior4.4'  
  
% Compute a 2-level decomposition of the image usin g the 9/7 filters.  
[wc,s] = wavedec2(X,2,wname);  
  
% Extract the level 1 coefficients.  
a1 = appcoef2(wc,s,wname,1);          
h1 = detcoef2( 'h' ,wc,s,1);            
v1 = detcoef2( 'v' ,wc,s,1);            
d1 = detcoef2( 'd' ,wc,s,1);            
  
% Extract the level 2 coefficients.  
a2 = appcoef2(wc,s,wname,2);  
h2 = detcoef2( 'h' ,wc,s,2);  
v2 = detcoef2( 'v' ,wc,s,2);  
d2 = detcoef2( 'd' ,wc,s,2);  
  
% Display the decomposition up to level 1 only.  
ncolors = size(map,1);              % Number of colors.  
sz = size(X);  
cod_a1 = wcodemat(a1,ncolors); cod_a1 = wkeep(cod_a 1, sz/2);  
cod_h1 = wcodemat(h1,ncolors); cod_h1 = wkeep(cod_h 1, sz/2);  
cod_v1 = wcodemat(v1,ncolors); cod_v1 = wkeep(cod_v 1, sz/2);  
cod_d1 = wcodemat(d1,ncolors); cod_d1 = wkeep(cod_d 1, sz/2);  
image([cod_a1,cod_h1;cod_v1,cod_d1]);  
axis image ; set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'Single stage 
decomposition' )  
colormap(map)  
pause  
  
% Display the entire decomposition upto level 2.  
cod_a2 = wcodemat(a2,ncolors); cod_a2 = wkeep(cod_a 2, sz/4);  
cod_h2 = wcodemat(h2,ncolors); cod_h2 = wkeep(cod_h 2, sz/4);  
cod_v2 = wcodemat(v2,ncolors); cod_v2 = wkeep(cod_v 2, sz/4);  
cod_d2 = wcodemat(d2,ncolors); cod_d2 = wkeep(cod_d 2, sz/4);  
image([[cod_a2,cod_h2;cod_v2,cod_d2],cod_h1;cod_v1, cod_d1]);  
axis image ; set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'Two stage 
decomposition' )  
colormap(map)  
pause  
  
% Here are the reconstructed branches  
ra2 = wrcoef2( 'a' ,wc,s,wname,2);  
rh2 = wrcoef2( 'h' ,wc,s,wname,2);  
rv2 = wrcoef2( 'v' ,wc,s,wname,2);  
rd2 = wrcoef2( 'd' ,wc,s,wname,2);  
  
ra1 = wrcoef2( 'a' ,wc,s,wname,1);  
rh1 = wrcoef2( 'h' ,wc,s,wname,1);  
rv1 = wrcoef2( 'v' ,wc,s,wname,1);  
rd1 = wrcoef2( 'd' ,wc,s,wname,1);  
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cod_ra2 = wcodemat(ra2,ncolors);  
cod_rh2 = wcodemat(rh2,ncolors);  
cod_rv2 = wcodemat(rv2,ncolors);  
cod_rd2 = wcodemat(rd2,ncolors);  
cod_ra1 = wcodemat(ra1,ncolors);  
cod_rh1 = wcodemat(rh1,ncolors);  
cod_rv1 = wcodemat(rv1,ncolors);  
cod_rd1 = wcodemat(rd1,ncolors);  
subplot(3,4,1); image(X); axis image ; set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); 
title( 'Original' )  
subplot(3,4,5); image(cod_ra1); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'ra1' )  
subplot(3,4,6); image(cod_rh1); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rh1' )  
subplot(3,4,7); image(cod_rv1); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rv1' )  
subplot(3,4,8); image(cod_rd1); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rd1' )  
subplot(3,4,9); image(cod_ra2); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'ra2' )  
subplot(3,4,10); image(cod_rh2); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rh2' )  
subplot(3,4,11); image(cod_rv2); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rv2' )  
subplot(3,4,12); image(cod_rd2); axis image ; 
set(gca, 'XTick' ,[], 'YTick' ,[]); title( 'rd2' )  
  
Berikut adalah hasil aplikasi : 
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4. Kesimpulan 
Penggunaan matlab dalam pembuatan aplikasi pengolahan citra dalam hal ini untuk 
proses thresholding dan transformasi wavelet akan mempersingkat penulisan source code 
dengan penyediaan fasilitas oleh Matlab. Proses penulisan program yang sekiranya dalam 
bentuk iterasi digantikan oleh fungsi-fungsi dalam Matlab. 
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