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DETEKSI OBJEK PADA CITRA 
DENGAN ELIMINASI BACKGROUND

Backgound Subtraction
Secara umum, jika kita melakukan pengukuran, maka data 
yang akan terbaca adalah data objek yang akan dideteksi 
dan data objek yang lain, baik berupa noise atau background 
(BG). Ilustrasi hasil pengukuran tersebut adalah seperti 
pada gambar 1 dibawah. Pada bagian atas adalah sinyal to-
tal citra CT dan sinyal citra BG CB, sedangkan pada bagian 
bawah adalah sinyal citra hasil substraksinya atau CO. Citra 
tersebut dapat kita tulis dengan persamaan berikut.

CT=CO+CB  (1) 

Citra BG yang terukur dalam hal ini dapat pada kondisi 
konstan maupun pada kondisi yang berubah-ubah. Peruba-
han citra BG ini disebabkan oleh pencahayaan yang beru-
bah maupun disebabkan oleh sistem sensor yang tidak sta-
bil. Dari persamaan (1) tersebut, objek citra yang akan kita 
lihat dapat dinyatakan dalam persamaan berikut.

CO=CT - CB (2)
Disini citra hasil pengukuran secara spontan harus di-
kurangi dengan citra BG yang telah diketahui. Citra BG ini 
dapat diukur dan disimpan dengan cara eksperimen terle-
bih dahulu, pada saat objek yang akan diukur belum ada 
atau belum tampak. Setelah citra yang akan diukur sudah 
masuk pada aera yang akan diukur, maka citra total yang 
telah diukur kemudian dikurangi dengan citra BG tersebut.

Jika lingkungan objek yang akan diukur atau difoto telah 
diketahui, maka dengan mengambil contoh dari sebaga-
ian citra yang dipastikan merupakan bagian citra BG, citra 
BG tersebut secara utuh dapat dibuat dan digunakan untuk 
mengurangi citra total seperti persamaan (2) diatas.

ABSTRAK
Pemrosesan citra/image sangat penting untuk mendeteksi 
objek yang akan ditampilkan. Secara umum signal yang 
akan diukur akan terdiri dari sinyal yang dinginkan dan sin-
yal penganggu. Oleh karena itu perlu diaplikasikan algorit-
ma untuk memilah-milah sinyal objek yang akan dideteksi. 
Dalam citra hasil pengukuran, juga sangat penting untuk 
menentukan objek yang dideteksi. Dalam tulisan ini akan 
membahas cara mendeteksi objek dalam gambar yang sin-
yalnya lebih dominan dari sinyal yang lain atau background 
(BG) sinyal. Eliminasi BG ini sering diaplikasikan dalam 
pemrosesan citra video untuk deteksi objek yang bergerak.

Gambar 2. Ilustrasi citra BG yang dibuat dengan se-
bagian citra BG yang telah diketahui karakteristiknya.

Oleh Dr. Wahyu Widada

Gambar 1. Ilustrasi pengurangan background citra.

Editor
Cepi Ridwan, Lutfi Khanif, Tubagus Moch Iqbal

Graphic Design
Cepi Ridwan, Tubagus Moch Iqbal

Lay Out
Cepi Ridwan, Tubagus Moch Iqbal

Contributing Writer
Dr.Wahyu Widada, Arbai Yusuf, Rohmadi, Sugiyanto,
Imamul Muttakin, Amir Rudin, Cepi Ridwan

Editorial Divisiory Board
Fauzan Zidni

Photografer
Cepi Ridwan, Lutfi Khanif, Tubagus Moch Iqbal

Director
Dr.Wahyu Widada

Managing Editor
Arbai Yusuf

Content

Deteksi Objek Pada Citra 
Dengan Eliminasi Background

Gelombang & Analisanya

Memindai Phantom Dengan Ecvt

Printer 3D

Mengukur Kapasitansi Menggunkan 
Rangkaian Elektronik

Implementasi Lock-In Amplifier

Karakteristik Sensor Kapasitif
Untuk Tomografi Kapasitansi Listrik

Hal

01

06

11

17

19

25

39



dijelaskan diatas, maka terbukti algoritma ini dapat diman-
faatkan untuk mendeteksi bola gliserin yang terdapat pada 
tisu basah yang menempel di bagian sensor. Adapun sinyal 
dari sistem ECVT adalah terlihat pada gambar 5 dibawah. 
Pengurangan ini dilakukan terhadap sinyal hasil penguku-
ran pada sistem ECVT, kemudian dilakukan rekonstruksi. 
Mula-mula sinyal tisu basah direkam, kemudian diatasnya 
diletakkan bola gliserin dengan cari digantung, kemudian 
sinyal pengukuran juga direkam. Dari hasil kedua penguku-
ran tersebut kemudian dilakuakn pengurangan, kemudian 
merekonstruksi menjadi citra. Hal yang sama dapat dilaku-
kan dengan cara mengurangi setelah rekonstruksi dilakukan 
di algoritma ECVT pada masing-masing data, baru kemu-
dian dilakukan pengurangan pada citra hasil rekonstruksi.
Hasil yang akan diperoleh secara prinsip akan diperoleh citra 
objek yang sama.  Model kondisi citra tersebut tidak dapat 
dilakukan dengan metoda mengubah batas bawah warna. 
Hal ini disebabkan adanya nilai warna pada objek yang akan 

dideteksi dengan nilai warna BG sekitarnya. Citra BG yang 
tidak homogen menyebabkan adanya nilai yang sama den-
gan objek, sehingga sulit untuk membedakan apakah nilai 
tersebut merupakan objek atau BG

Substraksi Dengan Warna Citra
Pada bagian ini, melakukan deteksi objek pada citra hasil 
reskontruksi sistem ECVT dengan BG lingkungan yang 
relative homogeny. Dalam hal ini menggunakan lilin sebagai 
kondisi saat kosong atau normal. Pada phantom lilin terse-
but kemudian diisi  dua buah bola gliserin  dengan param-
eter kepekatan yang berbeda, yang diletakan agak berjauhan 
pada sisi yang berbeda dengan kondisi dapat menempel pada 
dinding sensor
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Gambar 2 adalah ilustrasi pembuatan BG sinyal dari seba-
gian sinyal keseluruhan. Selain dengan dua cara diatas, yai-
tu dengan mengukur secara langsung citra BG dan mem-
buat citra BG yang telah diketahui karakteristiknya, hal lain 
yang dapat dilakukan adalah dengan cara menaikkan nilai 
level warna pada citra tersebut. Akan tetapi cara ini harus 
dapat dipastikan bahwa citra objek CO mempunyai warna 
yang paling menonjol dibandingkan dengan warna citra 
dasarnya atau citra BG. Gambar 3 dibawah adalah contoh 
eliinasi BG sinyal, sebelah kiri adalah citra seseronag yang 
berdiri didepan ruang kelas, sedangkan bagian tengah ada-
lah citra ruang kelas saat tidak ada orang, sebelah kanan 
adalah citra hasil pengurangan yang terdiri dari seseorang 
saja. Demikian juga citra hasil deteksi kendaraan, seperti 
terlihat pada bagian bawah.

Tulisan ini mengambil contoh citra hasil pengukuran den-
gan ECVT atau Electrical Capacitance Volume Tomogra-
phy. Pada sistem ini merupakan alat untuk mengukur ka-
pasitansi suatu area atau volume tertentu. Dalam kondisi 
kosong maka pada sensor tersebut hanya terdiri dari kapasi-
tansi udara, sehingga citra atau sinyal BG hanya kapasitansi 
udara. Akan tetapi, jika dalam kondisi kosong atau normal 
berisi suatu benda dengan kapasitansi yang juga homo-
gen, maka citra BG tersebut akan berubah sesuai dengan 
nilai kapasitansinya. Untuk mendeteksi objek dalam suatu 
lingkungan tertentu, maka kita harus mengetahui kondisi 
normal saat objek tersebut belum masuk pada lingkungan 

tersebut. Objek yang akan dideteksi adalah adannya gli-
serin yang berada pada sensor dengan BG phatom yang 
terbuat dari  lilin.

Substraksi Dengan Eksperimen
Pertama-tama yang dilakukan adalah pengenalan objek 
dengan menggunakan eksperimen. Seperti pada gambar 3 
diatas, telah dilakukan percobaan dengan mengambil foto 
citra BG ruang kelas dan foto citra seseorang berdiri diru-
ang kelas, kemudian melakukan deteksi adanya seseorang 
dengan cara menguranginya. Terbukti seseorang dapat 
dikenali keberadaanya. Demikian juga pada citra video un-
tuk mendeteksi adanya kendaraan yang lewat. Seperti dapat 
dilihat pada gambar 4 dibawah, mula-mula sistem ECVT 
mendeteksi permukaan sensor yang telah ditutupi dengan 
tisu basah, citra yang terukur kita anggap sebagai citra BG, 
atau lingkungan yang sudah ada dan tidak perlu dideteksi. 
Kemudian, setelah itu ditempatkan bola gliserin diatasnya 
dengan cara menggantung, yang berbentuk bola kecil. Dari 
hasil percobaan, terlihat  pada gambar 4 dibawah, citra BG 
dengan tisu basah terlihat pada bagian atas sebelah kiri, 
sedangkan citra dengan tambahan gliserin yang digantung 
terlihat pada bagian atas kanan. Secara umum, bola gliserin 
tidak terlihat sama sekali bentuknya pada lingkungan BG 
yang terdiri dari tisu basah yang menempel di sensor.
Kemudian dengan menggunakan algoritm persamaan (2) 
diatas, maka bola gliserin dapat dilihat dengan jelas seperti 
pada gambar 4 bagian bawah. Dengan metoda yang telah 

Gambar 3. Contoh deteksi manusia pada latar belakang citra dalam ruangan.3)

Gambar 4. Eksperimen pengurangan citra BG sistem ECVT



Gambar adalah hasil rekonstruksi citra tersebut, tampak 
dua buah bola gliserin terlihat tidak jelas pada sisi kanan 
dan sisi kiri.  Kedua bola tersebut masih dapat dilihat dis-
ebabkan oleh benda disekelilingnya homogeny (lilin) dan 
nilai kapasitansinya lebih besar dari pada lilin. Oleh ka-
rena itu secara warna akan lebih menonjol berwarna lebih 
terang. Dengan menggunakan perubahan warna dasar dari 
nilai nol menjadi nilai citra BG (lilin), maka citra pada 
gambar 6 diatas dapat dilihat dengan jelas seperti terlihat 
pada gambar 7 dibawah. Terlihat bola gliserin jelas pada sisi 
kiri dan sisi kanan dan BG warna yang lebih bersih men-
jadi biru tua. Nilai BG lilin pada kondisi ini adalah sekitar 
0.04. Penentuan nilai ini dapat dilakukan dengan cara eks-
perimen atau dengan mengambil sample dari sebagian citra 
yang diyakini adalah BG. 

Percobaan berikutnya adalah dengan menggunakan satu 
bola gliserin yang terletak pada phantom lilin tepat ditengah  

dengan jarak dari permukaan sekitar 1 cm. Pada gambar 8 
dibawah terlihat hasil rekonstruksi citra menunjukkan bola 
gliserin terlihat lebih jelas dengan BG lilin. Akan tetapi be-
berapa kabut tipis disekeliling yang menunjukkan adanya 
BG lilin. Untuk memperjelas citra bola lilin tersebut, maka 
seperti pada gambar 7 diatas, nilai batas bawah warna diru-
bah menjadi 0.04 yang merupakan warna lilin sebagai citra 
BG. Hasil perubahan tersebut dapat kita lihat pada gambar 
9 dibawah dengan hasil yang lebih jelas.  Metoda ini hanya 
dapat dilakukan jika citra BG bersifat homogen, seperti 
bola gliserin dalam lilin, air dalam minyak, atau benda den-
gan kapasitansi yang lebih tinggi berada pada lingkungan 
benda dengan kapasitansi yang lebih rendah. Syarat yang 
lain adalah benda disekeliling objek adalah homogen.
Jika benda sekililing objek tidak  homogen, maka akan sulit 
untuk mendeteksi citra objek dengan jelas dan meyakin-
kan. Tetapi jika nilai kapasitansi objek yang akan dideteksi 
ternyata jauh lebih tinggi dari nilai disekelilingnya, maka 
ketidakhomogenan benda sekeliling menjadi tidak berpen-
garuh secara signifikan pada deteksi objek. 
Dari penjelasan deteksi objek yang terdapat pada sebuah 
citra hasil pengukuran atau pemotretan dengan elminasi 
citra BG ini, maka diharapkan dapat menjadi bahan ref-
erensi untuk digunakan dalam image prosesing terutama 
dalam citra-citra hasil pengukuran alat medis, serta dapat 
menjadi bahan untuk melakukan pengembangan atau pe-
nelitian algoritma deteksi objek pada citra medis dengan 
lebih akurat dan modern.
Kesimpulan
 Telah dijelaskan metoda sederhana untuk men-
deteksi citra objek dari hasil pengukuran atau pemfotoan 
dengan eliminasi citra BG. Hasil percobaan menunjukkan 
hasil yang cukup baik dan dapat memperjelas objek yang 
dideteksi. Percobaan dilakukan dengan sistem ECVT dan 
objek yang digunakan berupa bola gliserin yang ditempat-
kan pada phantom lilin sebagai BG sekeliling objek.

Sebuah gelombang memiliki beberapa komponen 
yang dapat diukur. Beberapa gelombang dapat diklas-
ifikasikan berdasarkan parameter tertentu. Gelom-
bang secara umum dapat dikelompokkan berdasar-

kan bentuknya menjadi, periodic (berulang dalam selang 
waktu tertentu) dan aperiodik (tidak berulang secara tera-
tur pada selang waktu tertentu). Gelombang Aperiodik 
dapat dibagi secara sederhana menjadi gelombang simple 
(sinusoidal) dan complex (non-sinusoidal). Kelompok ked-
ua dapat dibagi menjadi gelombang impulse (terjadi hanya 
sekali) dan gelombang noise (terjadi secara kontinyu tapi 
random acak).
Gelombang berdasarkan periode dapat dikatergorikan 
menjadi dua. Gelombang yang memiliki periode sederhana 
sebagai contoh, sinus, yang timbul dari system yang bereso-
nansi secara sempurna. Gelombang ini secara karakteristik 
dapat diketahui dari frekuensi, amplitude dan fase. Kedua, 
gelombang kompleks (berbentuk periodic tetapi tidak si-
nusoidal) yang dihasilkan oleh system yang bergetar secara 
berulang. Amplitude dan frekuensi gelombang kompleks 
dapat dibaca, tetapi sulit untuk melihat karakteristik ben-
tuknya

Matlab
Matlab (matrix laboratory) adalah software yang dapat di-
gunakan untuk memanipulasi matriks, menampilkan (plot) 
fungsi data dan dapat juga digunakan untuk mensimulasi-
kan sebuah proses dalam desain awal. Salah satunya, gelom-
bang dapat disimulasikan menggunakan Matlab.
Gelombang dapat disimulasikan dengan Matlab dan diana-
lisis lebih lanjut. Beberapa operasi pada gelombang dapat 
disimulasikan untuk mempelajari lebih dalam menghitung 
beberapa parameter pada gelombang.
Gelombang square, sinus, segitiga dan gergaji dapat dihasil-
kan dengan menggunakan Matlab. Pada matlab gelombang 
square dalam disimulasikan dengan:
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Gambar 5. Eksperimen sinyal pengurangan citra BG sistem ECVT.

Gambar 6. Citra  objek dua 
bola gliserin dengan batas 
warna 0.126 dan BG 0.04.

Gambar 8. Citra  objek bola 
gliserin dengan batas warna 
0.14544 dan BG 0.0.

Gambar 7. Citra  objek dua 
bola gliserin dengan batas 
warna 0.126 dan BG 0.04.

Gambar 9. Citra  objek bola 
gliserin dengan batas warna 
0.14544 dan BG 0.04

GELOMBANG & ANALISANYA

S close all;
clear;
a=2;                     %amplitudo
f=100;                   % frekuensi
Fs = 2000;               % Sampling frequency
T = 1/Fs;                % Sample time
L = 1000;                % Panjang gelombang
t = (0:L-1)*T;           % Time vector
 
x1 = a*sin(2*pi*f*t);
plot(t,x1);
title(‘Gelombang Sinus’)
xlabel(‘time (seconds)’)
ylabel(‘Amplitudo (Volt)’)
xlim([0 .1]);

Oleh Rohmadi
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figure;
NFFT= 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from 
length of y
Y = fft(x1,NFFT)/L;
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
 
% Plot single-sided amplitude spectrum.
plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1))) 
title(‘Plot Spectrum Gelombang y(t)’)
xlabel(‘Frequency (Hz)’)
ylabel(‘|Y(f)|’)

figure;  
psd1=spectrum(x1,1024);
hpsd = dspdata.psd(psd1,’Fs’,Fs); % Create a 
PSD data object.
plot(hpsd); % Plot PSD

close all;
clear;
a=2;                     %amplitudo
f=100;                   % frekuensi
Fs = 2000;                 % Sampling frequency
T = 1/Fs;                % Sample time
L = 1000;                % Panjang gelombang
t = (0:L-1)*T;           % Time vector

 
x1 = a*square(2*pi*f*t,50);
plot(t,x1);
title(‘Gelombang Square’)
xlabel(‘time (seconds)’)
ylabel(‘Amplitudo (Volt)’)
xlim([0 .1]);
ylim([-2.1 2.1]);

%--FFT Sinyal 1
NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from 
length of y
Y = fft(x1,NFFT)/L;
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
 

figure;
% Plot single-sided amplitude spectrum.
plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1))) 
title(‘Single-Sided Spektrum Amplitudo Gelom-
bang Square(t)’)
xlabel(‘Frequency (Hz)’)
ylabel(‘|Y(f)|’)

figure;  
psd1=spectrum(x1,1024);
hpsd = dspdata.psd(psd1,’Fs’,Fs); % Create a 
PSD data object.
plot(hpsd); % Plot PSD
title(‘Power Spectral Density Gelombang 
Square(t)’)
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Presentasi Dr.dr.Webber
Mengenai Terapi Laser
Dr.dr. Webber dari jerman mempresentasikan terapi Laser dan kurkuma 
dalam penanganan kanker dan menjalani kerjasama dengan Kimia Farma, 
acara tersebut dihadiri dokter dan farmasi.
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MEMINDAI PHANTOM
DENGAN ECVT
Oleh Amir Rudin
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Teknologi mencetak 3D (3D Printing) 
hadir dalam perteknologian dunia pada 
tahun 1986, tapi tidak mendapatkan per-
hatian masyarakat umum sampai tahun 
1990.  Karena tidak popular diluar dunia 
teknik dan manufaktur.
printing 3D juga dikenal sebagai fabri-
kasi dekstop, ia dapat membentuk materi 
yang awalnya berbentuk serbuk. Untuk 
menciptakan sebuah benda yang Anda 
butuhkan adalah sebuah model digital 
3D. Anda dapat men-scan satu set gam-
bar 3D, atau menggambar dengan meng-
gunakan desain dengan bantuan kom-
puter atau perangkat lunak CAD. Anda 
juga dapat men-download dari internet. 
3D model biasanya disimpan dalam 
format STL dan kemudian dikirim ke 
printer. Proses "pencetakan" objek tiga 
dimensi dengan metode mencetak layer 
by layer (lapis demi lapis), dimana prin-
sip dasarnya hampir mirip seperti proses 
mencetak printer ink-jet.
Selain itu printing 3D memungkinkan 
untuk membuat komponen dari sketch 
hanya dalam beberapa jam. Hal ini me-
mungkinkan designer dan pengembang 
untuk membuat objek yang awalnya dari 
layar datar menjadi komponen yang te-
pat.
Saat ini hampir segala sesuatu dari kom-
ponen aerospace sampai untuk mainan 
dibuat dengan bantuan printer 3D.
Dengan adanya teknologi printing 3D 

dapat memberikan penghematan be-
sar pada biaya perakitan karena dapat 
mencetak produk yang sudah dirakit. 
Dengan adanya  printing 3D, perusahaan 
atau pengembang dapat bereksperimen 
dengan ide-ide baru dengan berbagai 
iterasi desain karena ada pengurangan 
waktu yang lebih luas untuk melakukan 
research and development juga memi-
nimalisir biaya tooling dalam pembua-
tan prototype. Researcher dan desainer  
dapat memutuskan dan menentukan 
apakah konsep produk yang dikembang-
kan itu layak untuk mendapatkan sum-
ber daya tambahan. Bahkan printing 3D 
bisa menjawab metode produksi secara 
massal di masa depan.
Printer 3D akan berpengaruh kepada 
hampir semua industry, seperti automo-
tif, medis, bisnis & peralatan industry, 
pendidikan, arsitek dan produk industri 
berbasis konsumen.
Printer 3D semakin banyak digunakan 
dalam manufaktur perangkat medis. 
Mereka digunakan untuk membantu 
keperluan pembedahan (rekonstruksi), 
membuat peralatan medis yang disesuai-
kan dengan peralatan medis yang sudah 
ada, meniru bentuk manusia. Produk-
produk yang dihasilkan bisa berupa alat 
bantu pendengaran, ortopedi, implan 
gigi serta diterapkan untuk penelitian di 
masa mendatang, seperti  organ cetakan 
3D, hip dan pembuluh darah dimana 

ilmuwan Jerman berhasil mereplika 
aliran darah manusia untuk mempela-
jari efisiensi pengiriman obat tertentu ke 
salah satu organ tubuh manusia.

Sejarah printing 3D
Teknologi untuk mencetak objek fisik 
secara 3D dari data digital pertama kali 
dikembankan oleh Charles Hull pada 
tahun 1984. Dan menamainya The tech-
nique as stereo lithography dan teknik 
ini dipatenkan pada tahun 1986.
Pada saat Stereo Lithography System 
menjadi popular di akhir tahun 1980-an, 
teknologi lain yang hampir mirip seperti 
Fused Deposition Modeling dan Selec-
tive Laser Sintering diperkenalkan ke 
masyarakat.
SLS (selective laser sintering), FDM 
(fused depostion modeling) dan SLA 
(stereolithograhphy) adalah teknologi 
yang paling banyak digunakan untuk 
mencetak 3D. Selective Laser Sinter-
ing (SLS) dan Fused Modeling (FDM) 
adalah metode meleburkan dan meng-
haluskan bahan material untuk meng-
hasilkan lapisan-lapisan. Multi-jet Mod-
eling (MJM) adalah mesin printer yang 
proses mencetak objeknya menggu-
nakan bedak/tepung yang berlapis-lapis 
dengan print head inkjet yang berfungsi 
untuk menyemprot cairan binder  dan 
lem secara bersama-sama . VFlash Print-
er. Nano 3D Printing
Pada tahun 1993, Massachusets Insti-
tute of Technology (MIT) mempaten-
kan teknologi lainya, dengan nama “3 
Dimensional Printing Techniques”, di-
mana proses pencetakanya hampir mirip 
seperti teknologi inkjet untuk yang biasa 
dipakai oleh printer 2D.
Pada tahun 1996, tiga produsen besar 
me-release  , “Genisys” dari Stratasys, 
“Actua 2100” dari 3D System dan “Z402” 
dari Z Corporation. 
Sedangkan pada tahun 2005, Z Corp. 
meluncurkan sebuah terobosa dengan 
produk, Spectrum Z510 merupakan 
printer 3D yang pertama kali memakai 
dengan teknologi high definition color 
yang dijual bebas. 

Pada tahun 1996, tiga produsen besar me-release  , “Genisys” 
dari Stratasys, “Actua 2100” dari 3D System dan “Z402” dari Z 
Corporation. 
Sedangkan pada tahun 2005, Z Corp. meluncurkan sebuah 
terobosa dengan produk, Spectrum Z510 merupakan printer 
3D yang pertama kali memakai dengan teknologi high defini-
tion color yang dijual bebas. 
Sebuah terobosan lain dalam printing 3D terjadi pada tahun 
2006 dengan inisiasi dari sebuah project open source, bernama 
Reprap. Yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi Self-
replicating 3D printer.
\ Timeline alat cetak
1800-1400 BC - Phaistos Disc
200 - Woodblock Printing
1040 - Intaglio Printing
1454 - Printing press
ca. 1500 - Etching
1642 - Mezzotint
1768 - Aquatint
1796 - Lithography
1837 - Chromolithography
1843 - Rotary press
1875 - Offset printing
19th century - Hectograph
1886 - Hot metal typesetting
1890 - Mimeograph
1907 - Screen printing
1923 - Spirit duplicator
1957 - Dye-sublimation
1960 - Phototypesetting
1964 - Dot matrix printer
1969 - Laser printing
1972 - Thermal printing
1976 - Inkjet printing
1984 - Charles Hull mengembangkan teknologi dari objek 3D 
berbentuk data digital menjadi bentuk fisik secara nyata 
1986 - Charles Hull menemukan menemukan mesin printer 
3d dengan basis 3D Systems dan mengembangkannya secara 
komersial dengan nama Stereolithography Apparatus
1988 - Scott Crump menemukan dan mengembangkan Fused 
Deposition Modeling (FDM).
1988 - 3D Systems mengembangkan model SLA-250, yang 
merupakan versi pertama yang dibuat secara masal.
1989 - Scott Crump mendirikan Stratasys.
1991 - Helisys untuk pertama kalinya menjual mesin Laminated 
Object Manufacturing (LOM) system.

1992 - DTM untuk pertama kalinya selective laser sintering 
(SLS) system.
1992 - Stratasys untuk pertama menjual FDM-based machine 
“3D Modeler”.
1993 - Massachusetts Institute of Technology (MIT) mematenk-
an “3 Dimensional Printing techniques”. Yang prosesnya hampir 
sama seperti printer inkjet.
1993 - Solidscape telah menemukan dan memproduksi sebuah 
mesin yang berbasis inkjet yang dapat mencetak komponen 
kecil dengan permukaan halus di tingkat kecepatan lambat.
1993 - Digital press
1995 - Z Corporation memperoleh lisensi secara eksklusif dari 
MIT untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi 3D 
printer berbasis 3DP teknologi.
1996 - 3D Systems memperkenalkan “Actua 2100”. Dimana  
“3D Printer” yang pertama kali diperuntukan mencetak secara 
rapid prototyping machines.
1996 - Z Corporation meluncurkan “Z402”.
1996 - Stratasys meluncurkan “Genisys”.
1997 - EOS menjual stereolithography ke to 3-D Systems 1998 - 
Frescography 
2005 - Z Corp. meluncurkan Spectrum Z510. 
2006 – sebuah project open source berinisisai An open source 
project is initiated - Reprap - which was aimed at developing a 
self-replicating 3D printer. You can redistribute it and/or
2008 - Objet Geometries Ltd. Mengumumkan bahwa melaku-
kan revolusi pada Connex500™ yang merupakan mesin printer 
3D yang bisa mencetak secara cepat dan bisa mencetak 3D 
dengan menggunakan bahan material yang berbeda untuk 
mencetak secara bersamaan 
2008 – versi pertama Reprap di release. Dimana mesin yang 
bisa membuat membuat mesinnya sendiri.  
Nov, 2010 - Urbee adalah printer yang pertama kali membuat 
mobil yang dimana komponennya dicetak menggunakan mesin 
printer. 
Dec. 8, 2010 - Organovo, Inc., sebuah perusahaan obat 
mengembangkan mesin yang bertujuan untuk bioprinting tech-
nology, dan untuk pertama kalinya membuat bioprinter untuk 
blood vessel.
Jan, 2011 - Dutch 3D Printer manufacturer Ultimaker mening-
katkan kecepatan mencetak dari 300 mm/second menjadi 350 
mm/second.
Jan, 2011 - Researchers at Cornell University melakukan re-
search dan membuat 3D printer untuk mencetak makanan.
June 6. 2011 Shapeways and Continuum Fashion membuat 
printer 3D yang bisa mencetak bikini.  
Jul, 2011 - Led by the University of Exeter, the University of 
Brunel and application developer Delcam, para peneliti di 
Inggris telah mengembang mesih printer 3D berbahan dasar 
coklat. 
Sep, 2011 - Vienna University of Technology, mengebang-
kan mesin printer 3D yang lebih kecil, ringan, murah untuk 
mencetak. Mesin printer dengan berat 1.5kg  dijual dengan 
harga 1200 Euros 
October 5, 2011 - Roland DG Corporation memperkenalkan 
the new iModela iM-01.

PRINTER 3D
Oleh Cepi Ridwan
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SERAH TERIMA
MANAGEMENT C-CARE &
DIREKTUR EDWAR TECHNOLOGY

Tangerang, 18 April 2014, Untuk pertama kalinya 
PT. C-Techlabs  Edwar Technology melakukan pen-
galihan manajemen serta staff service ke PT. Edwar 
Medika, yang disahkan melalui penandatanganan su-
rat penyerahan manajemen oleh Dr Warsito Purwo 
Taruno M.Eng selaku CEO C-tech Indonesia dan Dr. 
Edi Sukur selaku Direktur utama PT. Edwar Medika. 
Serta dilanjutkan dengan serah terima jabatan, man-
tan Direktur utama Edwar Tech Dr. Warsito P Taruno 
M. Eng menyerahkan jabatan ke Fauzan Zidni, MPP 
selaku Direktur Edwar Technology yang baru. Selain 
itu, ada juga pengangkatan jabatan kepada beberapa 
karyawan yang telah memberikan dedikasinya selama 
ini kepada perusahaan. Karyawan tersebut antara lain 
Andrie Javs Valentino menjabat Corporate Secretary 
C-Tech Indonesia, Syamsul Ma’arif menjabat Manajer 
of Marketing C-Tech Labs, Hendra Djunaedi menjabat 

Manajer C-Care Klinik Riset Kanker, Abdul Rochman 
menjabat Manajer HR-GA C-Techlabs  dan yang tera-
khir adalah Ummy Syarifah menjabat Asisten Mana-
jer HR-GA PT. Edwar Medika.
Disela-sela pidatonya, Dr. Warsito menyampaikan 
bahwa apa yang dicapai perusahaan selama ini meru-
pakan kerja keras yang dijalani dengan sungguh-sung-
guh. Oleh karena itu diharapkan bagi para karyawan 
yang baru dilantik untuk dapat mengemban amanah 
tersebut serta mampu mengembangkan serta menjaga 
perusahaan Ctechlabs, Edwar Technology dan Edwar 
Medika dengan sebaik-baiknya agar tercapai visi misi 
perusahaan. Serta untuk seluruh karyawan diharap-
kan inovasi, inisiatif serta terobosan-terobosan baru 
yang mampu membawa maju perusahaan.(LK)

• Serah Terima  Direktur Utama Edwar Technology • Serah Terima Management C-Care
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Oscillator Dan Function Generator
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Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), seorang matema-
tikawan Perancis, pertama mempresentasikan deret dan 
transformasi yang memuat namanya. Hasil Fourier tidak 
diterima secara antusias oleh dunia ilmiah. Ia bahkan tidak 
bisa menerbitkan pekerjaannya sebagai paper.  Lahir di 
Auxerre, Perancis, Fourier menjadi 
yatim di usia 8 tahun.  Ia studi di 
sekolah militer lokal yang dikelola 
oleh pendeta Benedictine, dimana 
ia mendemonstrasikan kemampuan 
luar biasa dalam matematika.  Seper-
ti halnya rekanan kebanyakan, Fou-
rier terlibat ke dalam politik revo-
lusi Perancis. Ia memainkan peranan 
penting dalam ekspedisi Napoleon 
ke Mesir pada akhir 1790-an. Karena 
keterlibatannya dalam politik, ia dua 
kali nyaris dihukum mati.
Pada masa kecilnya, usia tiga be-
las tahun, ia merupakan anak ber-
masalah, tidak patuh, bertempera-
men buruk, dan penuh kenakalan. Kemudian, perkenalan 
pertamanya dengan matematika membuatnya berubah. Ia 
menyadari apa yang membuatnya seperti anak bermasalah 
dan menyembuhkan diri darinya. Fourier menjadi sangat 
terobsesi pada matematika sampai-sampai lewat waktunya 
tidur ia mengumpulkan ujung-ujung lilin dari dapur dan 
dari manapun ia dapat menemukannya untuk menyedia-
kan cahaya baginya belajar matematika. Ia memiliki tempat 
belajar rahasia di sudut perapian di belakang layar.
Ketika tinggal di sekolah militer lokal, Fourier ingin ber-

gabung ke divisi artileri atau insinyur, namun ia ditolak. 
Pendeta Benedectine kemudian mengajaknya untuk kem-
bali menjajaki jalur kependetaan sebagai profesi. Kawan-
kawan lama Fourier di Auxerre tahu betul bahwa Fourier 
tidak akan cocok menjadi pendeta sehingga mereka mem-
bawanya kembali pada 1789 dan menjadikannya profesor 
matematika di sekolah lamanya. Disana Fourier membuk-
tikan kepiawaiannya mengajar kelas rekan-rekannya ketika 
mereka berhalangan sakit, bahkan lebih baik, dalam segala 
bidang studi dari fisika sampai pengetahuan klasik.
Bulan Desember 1789, Fourier (21 tahun) pergi ke Paris 
untuk mempresentasikan penelitiannya tentang solusi per-
samaan numerik di depan French Academy of Sciences. 
Karya tersebut melampaui Lagrange dan tetap memiliki 
nilai tersendiri.  Bidang ini akhirnya menjadi salah satu ke-
tertarikan dalam hidupnya.
Adalah Napoleon memerintahkan dan menggalakan pendi-
rian sekolah.  Permasalahan muncul ketika itu tenaga pen-
gajar sedikit.  Ecole Normale dibangun pada 1794 dikare-
nakan urgensi untuk menatar korps pengajar yang berkisar 
lebih dari seribu lima ratus. Fourier dipanggil untuk men-
jadi chair of mathematics yang dengan penugasan tersebut 
dimulailah era baru dalam pengajaran matematika di Per-
ancis.  Fourier ingat akan pengajaran sia-sia dari para profe-
sor yang menghafal dan memberikan materi yang sama dari 
tahun ke tahun. Membawa perubahan, ia melarang mereka 
untuk mengajar dari bahan tertulis. Pengajaran diberikan 
berdiri,  dan tidak duduk setengah tidur di belakang meja. 
Para profesor dan murid kelas bebas untuk saling tukar per-
tanyaan dan penjelasan, namun profesor berwenang untuk 

mencegah pengajaran beralih 
ke perdebatan tanpa titik tuju. 
Ecole Normale ditutup dalam 
waktu satu tahun dan dalam 
pada itu Fourier hanya aktif 
dengan masa yang singkat, na-
mun demikian ia meninggalkan 
pengaruh yang kuat. Keberhasi-
lan skema tersebut melebihi ek-
spektasi dan membawa kepada 
salah satu periode paling brilian 
dalam sejarah matematika dan 
sains Perancis.
Tak lama kemudian pada 1795 
Ecole Polytechnique bergerak 
dan ia diposisikan sebagai assis-

tant lecturer  untuk mendukung pengajaran dari Lagrange 
dan Monge, kemudian sebagai profesor mathematical anal-
ysis. Di Polytechnique ia menghidupkan kuliah matema-
tikanya dengan konteks ibarat sejarah dan membuat ab-
straksi dengan aplikasi-aplikasi yang menarik. Perjalanan 
karirnya berlanjut sampai ekspedisi ke Mesir bersama Na-
poleon sebagai penasihat ilmiah.

Pada 1802 ia kembali ke Perancis sebagai kepala wilayah di 
Department of Isere, Grenoble, dimana ia menulis karya 
teori matematika konduksi panas yang kelak membuatnya 
terkenal. Draft pertama dikirim ke academy pada 1807 dan 
versi kedua lebih detail yang dikirim memperoleh penghar-
gaan dari academy. Papernya berjudul Theorie des mouve-
ments de la chleur dans les corps solides bagian pertamanya 
dicetak dalam bentuk buku pada 1822 dengan judul Theo-
rie analytique de la chaluer (Teori matematika dari panas). 
Karyanya menjadi masterpiece bukan hanya karena men-
cakup bidang propagasi panas yang belum tereksplor, tapi 
juga karena mengandung teknik matematis yang kemudian 
dikembangkan ke dalam cabang khusus matematika – ana-
lisa Fourier dan integral Fourier.
Academy mendorong Fourier untuk meneruskan dengan 
menyiapkan kontribusi atas teori matematika panas seba-
gai problem untuk Grand Prize pada 1812. Fourier mer-
aih penghargaan tersebut, namun setelah melalui kritik. 
Laplace, Lagrange, dan Legendre adalah dewan juri. Dis-
amping mengakui kebaruan dan pentingnya karya Fourier, 
mereka berpendapat bahwa perlakuan matematisnya salah. 
Analisis Fourier adalah dekomposisi sebuah fungsi dalam 
bentuk penjumlahan fungsi sinusoidal dengan frekuensi 
yang berbeda yang dapat dikombinasikan untuk mem-
peroleh fungsi asli. Deret Fourier adalah tipe dari analisis 
Fourier yang mendekomposisi fungsi periodik ke dalam 
penjumlahan dari fungsi sederhana yang dapat terdiri dari 
sinus, cosinus, atau eksponen kompleks. Fourier mene-
kankan bahwa fungsi dan grafik tidak dapat dipisahkan; 
sebagaimana setiap fungsi merepresentasikan suatu grafik, 
maka setiap grafik merepresentasikan suatu fungsi, yang di-
namakan deret Fourier-nya. Lagrange, salah satu pencetus 
variational calculus, beserta banyak matematikawan besar 
lainnya menilai klaim Fourier sulit dipercaya.
Fourier adalah orang pertama yang mengobservasi bahwa 
koefisien final formula tetap berarti untuk setiap grafik 
yang terlingkup dengan definit area. Ia kemudian menyim-
pulkan bahwa hal tersebut berlaku untuk setiap dan semua 
grafik. Dengan komputasi sebelumnya dari deret Fourier 
untuk sejumlah contoh khusus, ia lalu menemukan bahwa 
secara numerik di setiap kasus dari beberapa terma perta-
ma adalah sangat mendekati grafik aktual yang menghasil-
kan deret. Mengingat demikian, ia mengklaim bahwa setiap 
grafik, tidak peduli mengandung berapa banyak pecahan, 
dapat direpesentasikan dengan serial sinus dan cosinus. 
Fourier benar, namun ia tidak pernah merilis atau mem-
buktikan teorema dari deret Fourier. Hampir dibutuhkan 
kerja seabad oleh para matematikawan untuk menyadari 
apa yang Fourier lakukan dalam menghasilkan deret Fou-
rier.
Obsesi Fourier akan panas dan teori matematikanya ten-
tang konduksi panas berperan dalam kematiannya. Fourier 
menyukai berkeringat banyak sehingga ia pergi ke sauna 
dalam balutan pakaian. Pengalamannya di mesir mem-
buatnya percaya bahwa panasnya gurun adalah kondisi 
ideal bagi kesehatan. Teman-temannya mengatakan bahwa 

Fourier tinggal di kamar yang sangat panas. Fourier men-
inggal karena penyakit jantung (ada yang mengatakan an-
eurism). Ia berusia 63 tahun ketika itu. Selama karirnya, 
Fourier menulis beberapa paper tentang statistik, namun 
ketertarikan abadinya adalah teori persamaan aljabar yang 
ia rampungkan dalam manuskrip buku, Analyse des equa-
tions determinees, juga sebuah memoir panjang. Ia termas-
uk dalam kelompok matematikawan pilihan yang karyanya 
sangat fundamental sehingga nama mereka menjadi ruju-
kan di setiap bahasa peradaban.
“The profound study of nature is the most fertile source of 
mathematical discoveries.”
“There cannot be a language more universal and more 
simple, more free from errors and obscurities...more wor-
thy to express the invariable relations of all natural things 
[than mathematics]. [It interprets] all phenomena by the 
same language, as if to attest the unity and simplicity of the 
plan of the universe, and to make still more evident that 
unchangeable order which presides over all natural causes”

Referensi:
1. homepage of the CU-Denver courses Math 4010/5010 
- History of Mathematics http://www-math.ucdenver.
edu/~wcherowi/courses/m4010/s08/srfourier.pdf
2. Biography of Jean Baptiste Joseph Fourier http://myweb.
usf.edu/~jmagulic/biography.html
3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
4.http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biogra-
phies/Fourier.html
5. Joseph Fourier - Politician & Scientist http://www.today-
insci.com/F/Fourier_JBJ/FourierPoliticianScientistBio.htm
6. Joseph Fourier, Politician & Scientist http://acd.ucar.edu/
textbook/ch15/Fourier/Fourier.cite1.1html
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tang Pencitraan Biomedis (ISBI) IEEE di San Fran-
sisco, Amerika Serikat, pada tanggal 7 hingga 11 
April, 2013.

Sementara itu, laboratorium Profesor Umeno di 
Departemen Matematika dan Fisika Terapan, Uni-
versitas Kyoto, selama ini melakukan riset secara 
intensif pada bidang analisa digital signal menggu-
nakan teknologi pengkodean chaos untuk aplikasi 
pada sistem telekomunikasi. Komputasi chaos juga 
digunakan untuk menganalisa informasi dalam sin-
yal dengan intensitas sangat lemah yang terkandung 
dalam noise atau untuk memprediksikan data yang 
sangat fluktuatif seperti harga saham.

Melalui riset bersama ini, teknologi komputasi 
chaos akan diimplementasikan untuk menganalisa 
data 4D aktifitas otak manusia yang dihasilkan dari 
alat pemindai ECVT untuk berbagai aplikasi ten-
tang fungsi kerja otak manusia. Dengan teknologi 
pengkodean chaos dimungkinkan untuk merubah 
data aktifitas otak menjadi data digital dan men-
transfernya melalui teknologi komunikasi dan in-
formasi. Dengan demikian suatu ketika bisa dilaku-
kan komunikasi antara otak dengan komputer, atau 
antar otak manusia melalui komputer atau inter-
net yang merupakan konsep telekomunikasi masa 
depan.

Saat ini alat pemindai aktifitas otak manusia secara 
4D dengan menggunakan ECVT hanya ada di fasil-
itas riset CTECH Labs di Tangerang. Dalam waktu 
dekat Universitas Kyoto akan mengirimkan penel-
itinya untuk melakukan riset di Tangerang guna 
mengambil data aktifitas otak untuk dilakukan ana-
lisa komputasi chaos di Kyoto, Jepang. CTECH Labs 
belum lama juga mengadakan fasilitas komputer 

performa tinggi (High Performance Computer) un-
tuk tujuan analisa kerja otak manusia berkapasitas 
tinggi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Repub-
lik Indonesia, yang direpresentasikan oleh Dr. Mu-
hammad B. Setiawan, Kepala Direktorat Jenderal 
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 
yang mengiterasikan dukungan dari pemerintah 
Indonesia. Ia juga mengidentifikasi kerjasama ini 
sebagai tonggak sejarah dalam Teknologi Informasi 
Indonesia.

Tentang CTECH Labs Edwar Technology
CTECH Labs Edwar Technology mengembangkan 
prototip untuk teknologi kapasitansi listrik berbasis 
medan listrik pada tahun 2004 dan meneruskan ri-
set dan pembelajaran aplikasi baru untuk teknologi. 
CTECH Labs telah berkolaborasi dengan universi-
tas dan institusi terkemuka dunia untuk penelitian 
dan pengembangan, termasuk Ohio State Univer-
sity (AS), National Natural Science Laboratory 
of Japan, dan Universiti Kebangsaan (Malaysia). 
Teknologi kapasitansi listrik berbasis medan lis-
trik telah menjadi fitur dalam Science Daily (AS), 
Scenta (Inggris), Chemical Online, dan Electronics 
Weekly.

Tentang Dr. Warsito
Dr Warsito Purwo Taruno adalah pendiri dan di-
rektur CTECH Labs. Ia mendapatkan gelar S1 dan 
S2nya dalam Teknik Kimia, dan S3nya dalam Teknik 
Eletro dari Universitas Shizuoka. Pada tahun 2004, 
Dr. Warsito menciptakan prototip teknologi kapasi-
tansi listrik berbasis medan listrik bersama dengan 
Profesor L.S. Fan dan Dr Qussai Marashdeh dari 
Ohio State University.

Dr Warsito Purwo Taruno (tengah berkacamata)
Prof Ken Umeno (tengah berkacamata)
dan tim pada saat penandatanganan kerjasama antara Kemen-
kominfo, Universitas Kyoto dan CTECH Labs Edwar Technology

Universitas Kyoto, 27 Maret 2014
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KYOTO: Universitas Kyoto dan CTECH Labs Ed-
war Technology, Indonesia telah menandatangani 
kerjasama untuk mengadakan riset gabungan ten-
tang teknologi komunikasi tingkat lanjut dengan 
mengimplementasikan pencitraan 4D otak dan 
pengkodean chaos. Kerjasama ini akan mendorong 
kerjasama riset dalam membangun kapasitas riset 
tentang kerja otak manusia dan pengembangan 
teknologi komunikasi maju di masa depan. Kolabo-
rasi riset ini difasilitasi oleh Kementerian Komuni-
kasi dan Informatika Republik Indonesia.

“Otak manusia merupakan salah satu bidang yang 
sangat sedikit dieksplorasi dalam sains dan peneli-
tian,” ucap Profesor Ken Umeno, Kepala Departe-
men Matematika dan Fisika Terapan di Universi-
tas Kyoto. Ia menekankan bahwa perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi masa depan 
akan beralih pada komunikasi digital antar otak 
manusia yang perkembangannya tergantung ke-
pada kemampuan analisa kerja otak manusia dan 
pengkodean data aktifitas otak menjadi dalam ben-
tuk data informasi digital.

CTECH Labs Edwar Technology, sebuah perusahan 
swasta Indonesia yang berbasis riset selama ini tel-
ah berhasil mengembangkan teknologi pencitraan 
untuk memindai otak manusia secara 3D dan real 
time menggunakan teknologi kapasitansi listrik 
yang dinamakan ECVT (Electrical Capacitance 
Volume Tomography). Teknologi ini sebelumnya 
digunakan untuk melakukan pendeteksian abnor-
malitas fungsi otak yang disebabkan oleh tumor, 
epilepsi, penyakit Alzheimer, atau disfungsi otak 
lainnya.

“Teknologi ECVT dapat mengukur sinyal eletrik 
otak dan menghasilkan peta data volumetrik digital 
aktifitas otak secara 4D. Data yang dihasilkan da-
pat diekstraksi untuk menghasilkan informasi yang 
berguna mengenai aktifitas otak manusia,” ucap 
Pendiri dan CEO CTECH Labs Edwar Technology, 
Dr Warsito P. Taruno.

Alat pemindai aktifitas otak 4D ini pertama kali 
diperkenalkan pada Simposium Internasional ten-

ILMUWAN INDONESIA DAN JEPANG
MENJALIN RISET BERSAMA
Tentang Pencitraan Otak Menggunakan Teknologi Chaos Pertama di Dunia 
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Dr. Warsito P Taruno M.Eng (Direktur Ctech In-
donesia) mengisi seminar Terapi Penyembuhan 
Kanker Metode Electro Capacitive Cancer Treat-
ment (ECCT) yang bertempat di Universitas Islam 
Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seminar tersebut 
dihadiri oleh dosen, dokter, sejumlah praktisi kes-
ehatan, mahasiswa serta masyarakat umum.
Selain seminar, dilakukan juga penandatanganan 
MOU antara Ctech labs Indonesia dengan UIN Su-
nan Kalijaga Yogyakarta yang dimaksudkan untuk 
menjalin kerjasama dalam bidang riset bagi maha-
siswa yang serius dan tertarik dengan dunia peneli-
tian.

Dalam seminar tersebut juga hadir mantan pasien 
kanker yang telah sukses menjalani terapi dengan 
ECCT, disela-sela acara tersebut mantan pasien 
bertukar cerita serta berbagi pengalaman tentang 
langkah-langkah yang dijalani dalam menghadapi 
penyakit ganas tersebut.

Dr. Warsito juga menyampaikan rencana kedepan-
nya dalam meriset otak manusia, yakni berencana 
ingin membuat suatu teknologi dimana seseorang 
tidak perlu mengutarakan keinginan tanpa harus 
diungkapkan dengan kata. Teknologi tersebut akan 
diaplikasikan dari otak manusia ke computer.
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