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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Edukasi tatacara pengobatan dan pemilihan perawatan ke cantikan pada kulit masih 

terlalu awam untuk masyarakat Indonesia. Hal itu berdampak pada kurangnya wawasan 

masyarakat untuk mengambil sikap dalam menempuh jalan pengobatan yang benar. Akibat 

yang di  timbulkan adalah dapat di  lihat bagaimana sebagian orang yang tidak memiliki 

kapabilitas dan pengetahuan dalam menangani masalah medis perawatan kulit suka 

mengambil tindakan secara mandiri. Akibatnya usaha yang serampangan ia tempuh secara 

mandiri justru berke mungkinan terkena dampak buruk dari efek samping obat-

obatan(Suffah, 2017).  Padahal perlu untuk setiap pengguna yang ingin berobat secara 

mandiri mengetahui konsekuensi dari konsumsi obat itu sendiri mulai dari cara penggunaan 

serta efek sampingnya. Sebab banyak sedikitnya pengetahuan swamedikasi mempengaruhi ke 

bijaksanaan personal secara khusus atau masyarakat dalam menetukan tindakan ke sehatan 

yang lebih tepat bagi di rinya(Restiyono, 2018). Perawatan swamedikasi yang serampangan 

dengan efek buruk minimal, setidaknya memiliki rentetan panjang di  belakangnya meliputi: 

ke salahan di agnosis, over dosis, serta pembiaran dalam tempo lama akan memperparah 

pasien(Jajuli & Sinuraya, 2018). Salah satu penyakit kulit yang sering muncul adalah bintik 

hitam freckles. 

Bintik hitam  freckles merupakan suatu jenis lesi kulit yang membutuhkan perawatan 

rutin ke cantikan terutama untuk warna kulit yang dominan seseorang. Ke pentingan 

pemerikasaan on site dengan ahli kulit pada ke lainan kulit bintik menjadi urgensi ke tika 

jumlah dari persebarannya di  kulit begitu banyak karena dapat menjadi faktor rentan terkena 

kanke r kulit(Murphy, Murphy, O’Cathai, Clune, & Browne, 2013). 

Bintik hitam merupakan salah satu masalah kulit wajah yang terjadi akibat di  pengaruhi 

oleh penuaan usia sehingga berdampak pada penurunan kinerja regenerasi kulit. Permukaan 

titik hitam ini akan terus berke mbang di  sebabkan jumlah antioksidan dan melanin 

tertimbun begitu banyak(Fajarini, 2016). Biasanya selain di  pengaruhi bertambahnya usia 

seseorang, paparan intensitas sinar UV memiliki peran terbentuknya bintik-bintik 

hitam(Bastonini, Kovacs, & Picardo, 2016). 

Pondasi di  ke mbangkannya solusi deteksi bintik hitam pada penelitian ini di  bangun 

atas tantangan dan kebutuhan dalam dunia kosmetika dan ke cantikan modern. Saat ini pada 
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sebagian penanganan medis, teknologi dapat menjadi pendukung bagi tenaga ahli untuk 

anamnesis suatu penyakit pasien sehingga lebih tepat dan akurat. Sasaran ke luaran pada 

penelitian ini harapanya dapat menjadi salah satu acuan pengenalan fitur identifikasi  deteksi 

bintik hitam pada citra wajah sesuai dengan uji ke layakan dari dokter. 

Lebih lanjut, penulisan karya tulis ilmiah ini di  sisi lain memiliki ide gagasan untuk 

mengembangkan sebuah algoritma sistem deteksi pengolahan citra berbasis desktop 

graphical user interface(GUI) menggunakan fitur pengenalan bintik hitam dengan 

pendekatan warna dan luasan countour. Melalui algoritma yang di  ke mbangkan pada 

penelitian ini penulis ingin mengembangkan sistem perangkat lunak deteksi pigmen bintik 

hitam untuk di  implementasikan sebagai skin advisor(alat panduan mengenali kulit) dalam 

bentuk tampilan desktop. Harapannya dari penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk 

dapat mengetahui bagian kulit wajah yang terindikasi bintik hitam sehingga dapat 

mengaplikasikan perawatan pengobatan pada bagian yang lebih tepat dan terarah karena telah 

di  pandu oleh penandaan oleh sistem.  

 

1.1 Rumusan Masalah 

Untuk membangun sebuah algoritma pengenalan deteksi bintik hitam pada citra kulit 

wajah perlu bagi penelitian merincikan masalah yang perlu di  uraikan untuk mencari 

pemecahan masalah. Maka di  dapatkan rancangannya sebagai berikut: 

a. Bagaimana menyusun fungsi yang dapat menghitung cacah freckles pada kulit wajah?  

b. Bagaimana hasil kinerja dari sistem deteksi freckles yang telah di  bangun? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus penelitian dalam TA ini, beberapa batasan berikut di  perhatikan:  

a. Deteksi akan beke rja normal pada citra wajah yang menghadap lurus ke  kamera. 

b. Format file citra bertipe jpg, jpeg, atau png. 

c. Pencahayaan citra merata. 

d. Flek hitam yang di  tangani di  ke rucutkan hanya pada jenis freke l yang membentuk 

pola bintik-bintik pipih ke coklatan. 

e. Sample citra adalah model kulit dengan tingkat kecerahan level 1 dan 2 dari 6 skala 

tingkat kecerahan pengukuran kulit. 
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f. Sample 40 citra pada dataset penelitian di  dominasi tipe kulit ras Caucasian dan 

Hispanic. Tidak ada sample citra yang mirip atau semisal dengan tipe warna kulit orang 

Indonesia. 

g. Pembacaan pada resolusi citra akan beke rja lebih baik dengan resolusi lebar dan 

panjang minimal 160 X 260. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka pada penelitian Tugas Akhir(TA) ini akan 

merancang algoritma deteksi bintik hitam pada citra kulit wajah untuk memberikan informasi 

berupa penandaan ke pada pengguna bagian-bagian wajah yang teridentifikasi pigmen bintik 

hitam pada kulit wajah.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan dari penelitain ini dapat menyumbang pengetahuan baru di  bidang computer 

vision dan memperkenalkan rancangan algoritma alat deteksi bintik hitam yang di  

dokumentasikan berupa flowchart, gambar eksekusi kode program, dan dokumentasi hasil 

pengujian ke pada peneliti lain. di  samping itu peneliti juga ingin memberikan metode usulan 

baru bagaimana mengenali bintik hitam melalui fitur warna dan luasan contour, sehingga  

pengembang selanjutnya dapat mengenali resiko dan ke untungan implementasi algortima ini 

apabila ingin menerapkan pada sebuah platform atau device lainnya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah dalam upaya pengembangan sistem pada penelitian di  uraikan 

sebagai berikut:  

h. Tahap Pengumpulan data: 

1. Studi Pustaka. 

Studi Pustaka merupakan usaha yang di  tempuh pada penelitian guna 

mengumpulkan basis teori dan sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan dan 

bagaimana memberi solusi dengan merujuk ke pada beberapa buku, jurnal, dan artike 

l. 

2. Observasi. 

Observasi pada penelitian ini ialah mengumpulkan sejumlah citra wajah yang 

terindikasi terdapat bintik hitam atau flek hitam. Selanjutnya citra tersebut di  pilah 
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dengan kriteria objek wajah memiliki andil dominan di  bandingkan background 

serta citra harus memiliki pecahayaan yang cukup. Usaha ini di  lakukan sebagai 

upaya mendapatkan hasil yang lebih baik dalam proses deteksi bintik hitam. 

i. Tahap Pengembangan Sistem 

3. Analisis Kebutuhan Sistem. 

Tahap di mana mengidentifikasi kebutuhan sistem dalam rangka pengembangan 

berlangsung yang dapat melingkupi anlisis terhadap input, proses, dan output. 

4. Perancangan Sistem. 

Perancangan sistem di  masukkan pada bagian pengembangan sistem untuk 

memberikan gambaran baik untuk peneliti ataupun pembaca bagaimana sistem beke 

rja berupa flowchart. 

5. Implementasi Sistem. 

Tahap di mana sistem mulai di  tulis dalam Bahasa Pemrograman Python 3 dalam 

IDE Pycharm. 

6. Pengujian Sistem 

Setelah sistem berhasil di  implementasikan selanjutnya untuk menilai pengukuran  

kinerja sistem perlu di  lakukan uji ke tepatan sistem dalam mendeteksi bintik hitam 

pada kulit wajah. Sehingga sistem akan sesuai dengan tujuan awal di  ke mbangkan 

yaitu untuk membantu para pengguna mengenali bitnik hitam pada kulit wajah dan 

sebagai pertimbangan awal langkah perwatan swamedika. Model pengujian terdiri 

atas 2 metode yaitu single decision threshold dan uji kecepatan sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir di  susun secara sistematis dengan harapan agar para pembaca 

serta peneliti selanjutnya dapat termudahkan melalui pembagian yang akan di  rinci di  ke 

mudian selanjutnya penulisan akan di  uraikan dan di  susun berdasarkan kolerasi antar 

bagian sebagai berikut:  

 

Bab I Pendahuluan 

Pembahasan urgensi mengangkat topik penelitian dan isu yang menjadi muara 

permasalahan sehingga perlu untuk di  lakukan pemecahan masalah berupa solusi yang dapat 

menjawab masalah tersebut. Bagian ini menjabarkan langkah konkrit bagaimana strategi 
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untuk menguraikan masalah-masalah pada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Tujuan dari bab ini memberi wawasan ke pada pembaca atau peneliti lainnya panjang 

lebar deskripsi dasar-dasar teori dari metode yang di  gunakan peneliti untuk 

mengembangkan sistem deteksi bintik hitam kulit. Sumber pengambilan nukilan informasi di  

ambilkan dari variasi sumber referensi yang terdiri dari buku induk, jurnal, majalah 

elektronik, dan website  terpercaya. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bahasan berputar pada bagaimana sistem di  bangun berupa langkah-langkah 

penyelesaian berbentuk algoritma secara garis besar tanpa merincikan satu persatu maksud 

dari setiap proses dan berisi deskripsi informasi pengambilan dataset yang di  olah. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Mengungkap proses dokumentasi kinerja sistem yang di  uraikan dalam bentuk kode 

program beserta maksud dari setiap baris yang di  tuliskan lengkap dengan flowchart sebagai 

panduan berpikir dan mempermudah memberikan gambaran alur kinerja dari setiap 

submetode. Gambar di  munculkan pada beberapa pembahasan di  maksudkan untuk emberi 

pandangan ke pada para pembaca hasil dari eksekusi baris kode. 

Bab V Ke simpulan dan Saran 

Tahap terakhir berisi rangkuman garis besar bagaiamana hasil akhir dari penelitian. 

Tidak lupa di  bahas pada bagian ini poin-poin yang masih perlu di  lakukan pembenahan 

pada sistem pengembangan dan masukkan untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 

  


