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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Bintik Hitam 

Kulit merupakan termasuk dalam organ tubuh terbesar yang mana tersusun dari 2 

lapisan bagian yaitu epidermis dan dermis(Murphy et al., 2013). Sejumlah manfaat dan nilai 

berharga kulit ada banyak di  antaranya sebagai pelindung badan dari benda asing dari 

lingkungan, mengatur suhu tubuh, dan menjadi sensor untuk merasakan panas dan di 

ngin(Han, Lew, Choon, Phui-Nah, & Chan, 2017). Dalam penanganan kasus pada jenis 

warna kulit yang berbeda terkadang upaya melakukan perawatan dan pengobatan memiliki 

kebutuhan yang berbeda, sebab masing-masing warna kulit memiliki ke unggulan dan di  sisi 

lainnya juga memiliki ke lemahan  seperti halnya warna kulit yang cenderung putih mimiliki 

ke ke balan tidak mudah lebih cepat untuk terbakar oleh  sinar matahari namun kulit putih 

lebih rentan terhadap infeksi resiko terkena penyakit kanke r kulit(Gupta, Bharadwaj, & 

Mehrotra, 2016). 

 

                   

(a)                                                                           (b) 

Gambar 2.1 Kulit wajah bintik hitam freckles(a) dan ciri bentuk bintik hitam freckles(b). 

 (Reddit.com, 2008) 

 

2.1.1 Pigmen Kulit 

Pigmen ialah suatu zat yang mana memiliki tugas sebagai pewarna organ tubuh 

manusia, binatang, serta tumbuh-tumbuhan. Perbedaan rerataan pada setiap orang di  



7 

 

sebabkan karena jumlah zat pigmen melanin(Adrian, 2018). Adapun melanin sendiri selain 

sebagai pewarna pada kulit ia juga turut andil dalam peran proteksi terhadap sinar 

matahari(Kariosentono, 2013). 

2.1.2 Bintik Hitam Kulit 

Devina (2015) Ragam bentuk bintik hitam memiliki berbagai sebab faktor ke 

munculan, selain itu varias bagian anggota tubuh yang rentan juga berbeda berikut 

merupakan sebagian penjelasan singkat macam bintik hitam:  

1. Melasma: bintik hitam yang umumnya di  alami oleh wanita faktor pemicunya 

adalah kontak intensitas berlebih dengan sinar matahari,  

2. Freckles: bintik hitam yang biasa menghinggapi pada orang pemiliki warna kulit 

yang putih dan faktor kodisi lain yang menambah memperparah adalah seringnya 

terkena paparan sinar matahari,  

3. Solar Lentigo: jenis hiperpigmentasi yang ke munculannya biasa di  hubungkan 

dengan bertambahnya usia, dan  

4. post inflammatory hyperpigmentation: bintik hitam yang di  akibatkan karena 

adanya rangsangan dari proses inflamasi dan peradangan.  

Adapaun bintik hitam jenis freckles memiliki ciri rona coklat pipih kecil di  sebabkan 

paparan sinar matahari  yang mengenai pada permukaan wajah atau pada area kulit lainnya 

(Dyall-Smith, 2011). Bintik hitam merupakan gejala pada kulit akibat produksi melanin yang 

terlalu berlebihan akibatnya kulit menjadi terlihat ke coklatan. Sebab munculnya bintik hitam 

tersebut di  pengaruhi karena faktor kuantitas bertambahnya usia atau di  sebabkan intensitas 

yang terlalu sering di  luar ruangan sehingga banyak terkena sinar matahari secara 

berlebihan(Pietro, 2019). 

Bintik hitam ialah merupakan bentuk ke lainan kulit yang bukan merupakan bawaan 

dari semenjak bayi di  lahirkan karena hal yang demikian tidak mungkin terjadi meskipun 

bila bayi tersebut lahir dari orangtua atau dari ke turunan  genetik yang mengidap bintik 

hitam(McDermott, 2017). Freke l atau bintik hitam untuk sebagian orang merasa terganggu 

dengan ke beradaannnya baik itu pria atau wanita baik muda atau sudah tua. 

Deretan penyakit lain juga kadang di  identikan dengan tanda adanya bintik hitam 

seperti penyakit melanoma atau kanke r kulit. Tanda adanya bintik hitam pada kulit lebih 

memiliki resiko dalam mengidap penyakit kanke r tersebut daripada yang tidak memiliki 

sama sekali atau kuantitas jumlahnya lebih sedikit meskipun tanda bintik hitam bukan satu-

satunya faktor pemicu meningkatnya terkena penyakit kanke r(Murphy et al., 2013). 
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2.2 Pengolahan Citra  Digital 

Definisi untuk pengolahan citra  digital yakni metode untuk melakukan sejumlah proses 

tertentu pada suatu gambar, dengan tujuan mengambil gambar yang telah mengalami 

perbaikan atau mengekstrak sejumlah informasi yang ingin di  dapatkan darinya(Anbarjafari, 

2014).  

Jenis Citra 

Pada penelitian ini citra yang di  gunakan di  bagi menjadi beberapa jenis berikut 

merupakan ulasan penjelasanya: 

a. Citra Warna 

Citra warna ialah citra yang tersusun dari gabungan dari 3 layers warna RGB atau BGR 

yaitu Red, Green, dan Blue yang tersebar pada kolom dan baris dari larik matriks 

dengan pembobotan antara 0 sampai 255. 

b. Citra Gray Scale 

Citra grayscale ialah citra yang tersusun dari gabungan antara warna putih dengan 

warna hitam di mana asal pewarnaan di  ambil dari pembobotan antara 0 sampai 255. 

Dalam aplikasinya warna grayscale berbeda-beda sesuai warna dasar media yang di  

gunakan. Misalnya dalam media yang mempunyai dasar warna putih seperti ke rtas 

semakin besar pembobotannya maka akan semakin menghitam, sebaliknya penerapan 

pada media yang warna dasarnya adalah hitam seperti LCD monitor, maka semakin 

besar pembobotan maka warna akan semakin cenderung memutih. 

c. Citra Binary 

Citra binary atau citra biner ialah citra yang tersusun atas dua warna yang tetap antara 

putih biasanya di  wakili nilai satu dan warna hitam yang biasanya di  wakili nilai nol. 

2.3 Ruang Warna 

Menurut Swedia, Ericks Rachmat & Cahyanti (2010) ruang warna adalah suatu nilai 

dari angka yang membentuk warna tertentu sebagai bentuk perwujudannya yang di  

modelkan dengan model matematis. Ruang warna pada penelitian ini memanfaatkan RGB 

dan HSV. Penjelasan masing-masing dari ke duanya: 

j. RGB 

RGB merupakan bentuk pewarnaan yang bertumpu pada ke kuatan tinggi rendahnya 

penambahan cahaya primer terdiri dari red, green, dan blue. Lebih lanjut RGB juga 

merupakan ruang warna yang berasal dari penampilan CRT(atau yang semisal) di mana 
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ia adalah deskripsi perwujudan warna dari sebuah gabungan 3 sinar warna(red, green, 

dan blue). Ruang warna ini juga paling banyak di  pakai dalam pemrosesan dan 

penyimpanan data gambar  digital. Adapun normalisasi RGB di  representasikan 

dengan normalisasi sederhana sebagai berikut(Vezhnevets, Sazonov, & Andreeva, 

2003) 

 

r =
R

R + G + B
 ( 2.1 ) 

 

g =
G

R + G + B 
 ( 2.2 ) 

 

b =
B

R + G + B 
 ( 2.3 ) 

Ruang warna ini paling sering di  pakai implementasi komputer karena tidak lagi 

membutuhkan transformasi untuk di  munculkan ke layar monitor(Swedia & Cahyanti, 

2010). Gambar 2.2 merepresentasikan ruang warna RGB. 

 

Gambar 2.2 Ruang Warna RGB 

(Wikipedia, 2019) 

 

b. HSV 

 HSV merupakan singkatan dari Hue, Saturation, dan Value. Hue mendeskripsikan 

kumpulan dari bervariasi warna. Saturation berfungsi sebagai dari penentu kecerahan 

dari warna yang ada pada Hue, dan Value adalah seberapa banyak ke padatan jumlah 

warna tersebut. Ruang warna HSV sangat banyak di  gunakan dalam kasus untuk 

melakukan segmentasi antara kulit dengan background(Vezhnevets et al., 2003). 

Sistem untuk mengenali wajah dan ekspresi wajah tidak lain merupakan bentuk 

pengembangan lanjutan yang mengacu pada analisis deteksi kulit(Zarit, Super, & Quek, 
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1999). Setiap dari ruang warna memiliki ke unggulan dan ke lemahannya dalam 

tinjauan efektivitas untuk mengolah warna. Begitupula dengan warna HSV meskipun 

sensitivitas ke pekaan hue terhadap nilai deviasi RGB kurang, tapi warna HSV lebih 

mudah & sesuai untuk penglihatan manusia melalui 2 atribute hue dan 

saturation(Ibraheem et al, 2012). 

 

H = arccos

1

2
 ((R − G) + (R − B)) 

√((R − G)2 + (𝑅 − 𝐵)(𝐺 − 𝐵))
 

( 2.4 ) 

 

S =  1 − 3
         min(R, G, B)          

R + G + B
 ( 2.5 ) 

 

V =  
1

3
(R + G + B) ( 2.6 ) 

 
 

Setiap dari ruang warna memiliki ke unggulan dan ke lemahannya dalam tinjauan 

efektivitas untuk mengolah warna. Begitupula dengan warna HSV (gambar 2.3) meskipun 

sensitivitas ke pekaan hue terhadap nilai deviasi RGB kurang, tapi warna HSV lebih mudah 

& sesuai untuk penglihatan manusia melalui 2 atribute hue dan saturation(Ibraheem et al., 

2012). Menurut Shaik(2015) dalam penelitiannya, pemerataan cahaya yang buruk pada citra 

dalam rangka segmentasi kulit dapat di  atasi dengan baik oleh HSV terlebih bila background 

terdiri dari warna yang sergam nilai hue dan saturation dapat mengakomodasi seluruhnya. 

Namun, segmentasi kulit dengan ruang warna akan lebih meningkat bila di  bantu dengan 

operasi erosi dan penajaman gambar dapat melengkapi ke kurangan dari sisa citra 

background yang belum dapat di  tutup. 
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Gambar 2.3 Ruang Warna HSV 

(Mathworks, 2019) 

 

2.4 Preprocessing 

Tahap ini di  perlukan dalam memperbaiki citra sebelum di  input-kan ke dalam sistem. 

Citra terlebih dahulu di  format sedemikian rupa dengan tujuan memaksimalkan kinerja 

sistem. Pemotongan citra di  perlukan untuk mengkondisikan agar objek kulit wajah lebih 

mendominasi daripada background, sehingga sistem dalam mendeteksi akan lebih fokus pada 

kulit wajah saja. Keuntungan yang di  dapatkan dari cropping ialah selain di  beberapa 

keadaan memangkas waktu eksekusi juga berguna untuk meningkatkan efektivitas 

transformasi warna, mengontrol bagian fluktuatif pencahayaan, menambah tingkat kontras ke 

tetanggaan piksel, dan menghilangkan artefak lain yang tidak tidak di  butuhkan(Oliveira et 

al., 2016) lebih lanjut terkadang ke bisingan yang citra dapat di  minimalisir sehingga kualitas 

gambar dapat meningkat dan pulih lebih baik utamanya untuk pekerjaan 

segmentasi(Sumithra, Suhil, & Guru, 2015). Upaya pemotongan citra merupakan usaha yang 

di  lakukan untuk mendapatkan objek tertentu yang di  inginkan dengan anotasi alasan yang 

benar(Goyal, Reeves, Rajbhandari, Spragg, & Yap, 2017). Al-Tairi, Rahmat, Iqbal Saripan, 

& Sulaiman, 2014 mengembangkan sistem segmentasi kulit dengan penyesuaian format 

tertentu untuk melakukan standarisasi ukuran sama dari  300 citra pada dataset.  

2.5 Resize Citra 

Ukuran panjang dan lebar pada citra input akan di  format ulang yang di  sesuaikan 

dengan format yang telah di  tetapkan oleh sistem. Tujuan dari upaya tersebut untuk 

menkondisikan gambar agar memiliki standar yang tetap untuk seluruh citra input serta 

membuat tampilan pada Graphic User Interface(GUI) akan tetap stabil.  
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2.6 Segmentasi Kulit 

Segmentasi adalah pengelompokkan citra yang mengacu pada tingkatan ke abu-abuan 

piksel di mana selanjutnya akan di  gunakan sebagai parameter ke miripan antar 

tetangga(Widodo et al, 2011). Pada tahap ini sistem melacak ciri dan karakteristik dari kulit 

wajah manusia, adapaun selain yang tidak temasuk di  dalam ciri kulit maka akan di  

hilangkan.  

Pada tahap segementasi di  lakukan sebanyak 2 kali di mana ke dua bagian tersebut di  

pisahkan oleh tahapan Clustering warna K-Means, penjaman citra, dan Operasi erosi citra. 

Berikut adalah penjelasan segmentasinya: 

a. Segmentasi pertama 

Sementasi pertama pada sistem memanfaatkan warna RGB yang telah di  rubah 

menjadi warna HSV. Kemudian warna yang mendeskripsikan merupakan warna kulit 

manusia akan di  ambil sebagai threshold dalam filter background agar tidak tergolong 

menjadi kulit. 

k. Segmentasi ke Dua 

Pemisahan untuk menyempurnakan dari segmentasi pertama masih menggunakan 

teknik yang sama yaitu menggunakan warna HSV. Akan tetapi citra sudah mengalami 

perbaikan dengan di  kenai erosi, penajaman citra, dan yang paling signifikan adalah di  

lakukan clustering K-Means maka warna yang di  definisikan dan di  bagi menjadi 

sembilan ke lompok warna berbeda.  

2.7 Perbaikan Citra 

Citra segmentasi bagaimanapun seharusnya dapat menghilangkan background secara 

menyeluruh atau setidaknya menghilangkan sebagian besarnya. Tahap penyempurnaan dalam 

upaya memisahkan objek kulit dan non-kulit tidak selalu berhasil dengan baik, sebab 

beberapa kasus pada data set citra terkadang memiliki warna yang mirip dengan kulit maka 

upaya penambalan citra perlu di  lakukan sebagai usaha mengembalikan citra kulit yang ikut 

pudar bersama dengan non-kulit. 

Hasil dari penampakan segmentasi HSV masih menyisakan lubang-lubang yang 

merupakan kulit wajah ikut menghilang, maka di  lakukan perbaikan atau penambalan dari 

citra. Penambalan di  kembangkan dengan konsep hirarki level dengan kedudukan parents 

dan childs memiliki aturan yang seimbang sehingga ke duanya tidak memiliki hubungan ke 

terikatan. 

a. Hierarchy Contours 
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Metode yang di  gunakan untuk mengisi bagian-bagian gelap yang di  kelilingi oleh 

bagian area kontur yang memliki nilai bobot warna tertentu. Prinsip cara kerjanya 

adalah di  dasarakan pada hubungan antara parent dan child. Hubungan tersebut 

bertolak dari suatu bentuk tertentu berada  di  dalam dan di  kelilingi bentuk lain, atau 

pembahasaan lainnya adalah suatu objek yang bersarang di  dalam objek. Aturan yang 

di  gunakan pada hubungan parent dan child adalah equal dalam satu standar dan 

berada pada satu aturan level yang sebanding dalam menerima kontur. 

b. Masking 

Masking yang di  maksud di  sini adalah pendefinisian filter yang di  hasilkan dari 

threshold dari warna HSV yang di  wujudkan dalam bentuk citra biner(Pirnog, Preda, 

Oprea, & Paleologu, 2015). Fungsi masking adalah untuk menutupi dan memetakan 

pada bagian area tertentu agar tidak terjamah deteksi sistem, karena kesalahan 

rekontruksi di  mungkinkan terjadi maka fungsi perlu peningkatan koreksi di  perlukan 

untuk menyempurnakan pemetaan piksel dengan pemodelan Gaussian di  perlukan(Ahn 

et al., 2015). 

c. K-Means Clustering 

Penggunaan K-Means khususnya dalam rangka mendapatkan segmentasi dengan ragam 

representasi anatomi pada citra medis memiliki kemampuan yang baik(Ng et al, 2006). 

Algoritma clustering tersusun dengan piksel akan di  pisah dan di  kelompokkan 

menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan relasi hubungan kemiripan(Pham, 2015). 

Alasan lainnya yakni dalam rangka ke pentingan segmentasi pada tahap selanjutnya 

karena di  nilai pada segmentasi pertama kurang maksimal. Kemampuan fungsi K-

Means memiliki relibilitas tinggi untuk memerankan kontrol pelacakan  ciri 

karakteristik objek yang kuat meski objek sasaran dalam keadaan berantakan 

sekalipun(Hua et al, 2008). El Abbadi & Miry, 2014 mengemukakan metode K-Means 

memiliki nilai segmentasi baik dan bersaing dari hasil uji komparasi metode lainnya di  

lihat dari ke handalan untuk menghindari kesalahan dan True Detection Rate (TDR). 

Glaister, Member, Wong, Clausi, & Member (2014)dalam penelitiannya menggunakan 

K Means Clustering sebagai langkah awal untuk meningkatkan ke tahanan dan 

mempercepat jumlah iterasi yang di  perlukan untuk model campuran hingga bertemu. 

K-Means Clustering di  pakai pada dataset yang di  berikan juga di  sisi lain memiliki 

ke untungan yang di  miliki serupa oleh k-means yaitu jumlah klaster tidak harus di  

definisikan di  awal dan dari algoritma itu sendiri yang akan menentukan jumlah klaster 
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terbaik(Lynn & Kyu, 2018). K cluster di  set secara random berbasis heuristic, 

meminimalkan jarak piksel dengan pusat cluster, dan terakhir di  lakukan komputasi 

pusat cluster dengan rerata piksel ulangi hingga konvergensi tercapai(Khirade & Patil, 

2015). Jumlah piksel dengan ragam warna akan di  sederhanakan sebanyak jumlah K 

yang di  definisikan: 

 

𝑑_𝑖𝑗 =  √∑{𝑥𝑖𝑘 −𝑥𝑗𝑘}
2

𝑝

𝑘=1

 

( 2.6 ) 

 

Jarak antar objek i dan j di  hasilkan dari pembandingan ke miripan dan ke dekatan 

bobot piksel. di mana yang menjadi acuan klasifikasi adalah titik pusat dari objek i dan 

j di  komputasikan dan di  rata-rata untuk setiap nilai clustering. 

K-Means pada pengembangan sistem ini memiliki dua ke gunaan yaitu untuk 

mempermudah segmentasi kulit dengan penyederhanaan jumlah warna dan manfaat K-

Means. Zhang et al., 2014 mengkolaborasikan K-Means clustering dengan ruang warna 

untuk melakukan segmentasi pada sejumlah dataset dan fungsi ke dua adalah 

mempermudah melakukan pelabelan pada objek citra yang di  inginkan(Portela, 

Cavalcanti, & Ren, 2014). 

d. Sharpening 

Penajaman Citra adalah sebuah teknik untuk yang memiliki bagian khusus dalam 

operasi yang bermuara pada garis tepi dan rincian ke halusan dari gambar(Archana & 

Aishwarya, 2016). Tujuan utama yang di  inginkan dari proses penajaman gambar 

yakni meningkatkan tampilan visual citra untuk mendapatkan ekstraksi dari frekuensi 

tinggi citra(Erwin, Nevriyanto, & Purnamasari, 2017). Teknik ini banyak di  gunakan 

terutama pada industri fotografi karena memerlukan peningkatan ambang kontras 

tertentu untuk memperbaiki citra dan pada printer. 

e. Erosi Citra 

Citra yang memiliki kontras setelah masuk operasi Sharpening selanjutnya perlu Erosi 

di  gunakan sebagai dalam implementasi baris kode pengembangan sistem dengan 

memanfaatkan piksel pada anggota kulit cenderung lebih gelap daripada citra kulit 

normal. Maka kovolusi kernel erosi utnuk setiap baris di  eksekusi warna ke putihan 

akan di  pudarkan dan di  bawa ke pada warna yang cenderung lebih gelap atau kuat ke 
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tuaan namun bukan berarti harus warna hitam. Sehingga pixel yang di  inisialisasikan 

sebagai bintik hitam kulit semakin tegas, tebal, dan melebar. 

Menurut Ahmad (2005) erosi di  gunakan sebagai usaha mengurangi piksel objek dan 

memperkecil ukuran. Peran erosi pada fungsi python yaitu memudarkan warna ke 

putihan untuk di  bawa ke pada warna yang cenderung lebih gelap atau kuat ke tuaan 

namun bukan berarti harus warna hitam. Penggunaan metode erosi dalam deteksi bintik 

hitam sangat menguntungkan sebab warna bintik hitam pastilah memiliki warna yang 

cenderung lebih gelap ke tuaan atau memiliki intensitas nilai kecerahan di  bawah 

warna kulit normal. 

Lebih lanjut di  sampaikan dengan baik oleh Raid, Khedr, El-dosuky, & Aoud (2014)  

langkah komputasi proses erosi pertama ialah pendefinisian X sebagai koordinat 

euclidean citra biner dan K sebagai koordinat kernel yang ke lak akan menyusun 

elemen. Konvolusi kernel K akan di  jalankan untuk setiap baris koordinat X yang di  

representasikan Kx, maka hasil erosi berasal dari K himpunan bagian dari X. 

 

2.8 Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri adalah proses untuk mengabil objek kulit bintik hitam pada citra untuk di  

lakukan penggalian informasi yang mencangkup luas area,dan warna. 2 parameter 

tersebut(luas area dan warna) di tetapkan sebagai acuan ekstraksi ciri untuk melakukan 

pelacakan. HSV di gunakan sebagai penentu ambang batas bagaimana ciri objek bintik hitam 

di definisikan melalui threshold. Sedangkan luas area menjadi filter ke dua yang bertindak 

sebagai penentu ke layakan ukuran dan bentuk pola deteksi bintik hitam. 

Ruang warna HSV menjadi filter pertama yang menunjukkan bahwa pada area kulit 

wajah tertentu di duga sebagai bintik hitam. Pelacakan nilai threshold terbaik di lakukan hit 

and trial semisal dengan Roy & Soni (2016) dalam penelitiannya untuk mencari nilai ambang 

tertinggi dan terendah adapun pada penelitian ini penggunaannya  di lakukan sebagai 

parameter untuk mencari nilai threshold yang paling sesuai dan mendekati warna bintik hitam 

meliputi seluruh citra yang berada di data set. Ke mudian  parameter filter ke dua pelacakan 

bintik hitam adalah luas area. 

2.9 Pengujian Sistem 

2.9.1 Single Decision Threshold 

Metode Single Decision Threshold di pilih untuk mengukur reabilitas sistem dan 

kemampuan deteksi sistem. Prinsip ke rja dari metode ini adalah mengkomparasi hasil 
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marking dari sistem(nilai prediksi) di bandingkan dengan hasil marking yang di lakukan oleh 

tenaga ahli manusia dalam penelitian ini adalah seorang dokter(nilai sebenarnya). 

Tabel Confusion Matrix menjelaskan persebaran deskripsi hasil pengujian sistem yang 

ke mudian di petakan dalam sebuah tabel. Zhu, Zeng, & Wang (2010) menjelaskan terdapat 

istilah-istilah umum yang oleh di gunakan yaitu: 

a. True Positive(TP) adalah apabila penyakit yang di derita pasien terbukti benar dan hasil 

tes di agnostik menunjukkan adanya penyakit. 

b. True Negative(TN) adalah apabila penyakit yang di derita pasien terbukti tidak benar 

dan hasil tes di agnostik menunjukkan tidak adanya penyakit. 

c. False Negative(FN) adalah apabila penyakit yang di derita pasien terbukti benar namun 

hasil tes di agnostik menunjukkan tidak adanya penyakit. 

d. False Positive(FP) adalah apabila penyakit yang di derita pasien tidak terbukti benar 

namun hasil tes di agnostik menunjukkan adanya penyakit. 

 

Tabel 2.1 Tabel Confusion Matrix 

  Nilai Sebenarnya  

  True False 

 

Nilai  

True TP FP 

Prediksi False FN TN 

 

Zhu, Zeng, & Wang, 2010 menjelaskan sensitivity di dapatkan dari jumlah penilaian 

true positive di bagi dengan jumlah semua penilaian positif dan nilai specificity di dapatkan 

dari jumlah penilaian negatif sejati di bagi dengan jumlah semua penilaian negatif. Definisi 

untuk masalah ini adalah di rumuskan: 

 

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
TP

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 ( 2.4 ) 

 

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
TN

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 ( 2.4 ) 
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2.9.2 Uji Kecepatan Sistem 

Pengujian ke dua, pengujian berupa uji kecepatan sistem dalam menghasilkan 

serangkaian output dari seluruh citra dataset lengkap dengan ke terangan ekstraksi informasi 

yang di butuhkan. 

Skenario pengujian sistem di lakukan beberapa kali guna mendapatkan nilai konsistensi 

kecepatan yang stabil. Dalam uji eksekusi seluruh dataset di lakukan secara otomatis dengan 

satu kali pembacaan baris kode oleh komputer untuk seluruh citra data tanpa menampilkan 

review setiap citra. Ke cepetan waktu perolehan setiap proses di catat untuk memperoleh 

informasi dan mendokumentasikan efektivitas penggunaan setiap fungsi entitas. 

Model pengujian kecepatan algoritma memetakan analisis jumlah waktu yang di 

butuhkan untuk mengeksekusi setiap proses. Nilai yang di dapatkan dari hasil pengujian akan 

menjadi penentu efektivitas kinerja sistem sehingga peneliti dapat mempertimbangkan 

spesifikasi komputer yang lebih sesuai, apabila ingin mengimplementasikan algoritma pada 

platform device terapan lainnya. 

Secara teknis dokumentasi pecatatan waktu untuk setiap proses mewakilkan apakah 

proses tersebut memiliki manfaat seperti dapat memangkas beban kinerja dari sebuah 

komputasi algoritma seperti contohnya pada kasus resize untuk gambar berukuran besar akan 

di buat sistem menjadi lebih sederhana dengan format ulang ukuran citra tanpa 

menghilangkan substansi pokok citra itu sendiri maksudnya pemotongan random kolom atau 

baris mengikuti standar ukuran. Sehingga proses eksekusi terhadap sistem lebih ringkas dan 

cepat. Pada sebagian eksekusi sebuah proses bagian algoritma di butuhkan waktu yang lebih 

lama karena beban komputasi yang berat. Terakhir terdapat bagian proses yang tidak terlalu 

memiliki dampak mempengaruhi waktu eksekusi secara signifikan. 

 

2.10 Penelitian Serupa 

Lipowezky & Cahen (2008) dalam penelitiannya mengembangkan sistem deteksi bintik 

hitam jenis freke l. Pendekatan metode yang di gunakan untuk memisahkan artefak 

background dengan kulit wajah menggunakan C-mean Clustering pada ruang warna CIE 

La*b*. Adapun metode pendekatan yang di gunakan untuk menginisialisasi freckle di bangun 

melalui integrasi tekstur menggunakan autocorrelation function(ACF), shape, dan fitur warna 

menggunakan ruang warna CIE La*b* dan RGB. Menurut hasil metode usulannya dari 

dataset sejumlah 105 citra kulit wajah, sistem mendapatkan pencapaian tingkat rata-rata ke 

gagalan 30% deteksi frekle. Ke salahan sistem lainnya sebesar 10% di temukan ke tika sistem 
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mendeteksi bagian-bagian palsu selain bintik hitam berupa lubang hidung, cantus/bulatan 

mata luar, dan ke rutan-ke rutan ekspresi wajah. Sistem yang di ke mbangkan juga belum 

mampu menangani ke salahan deteksi bintik hitam selain frekle pada kulit wajah. 

Goyal et al., (2017) merancang sebuah algoritma deteksi di abaetic Foot Ulcer(DFU) 

ialah penyakit yang di idap oleh pasien dengan masalah tingkat komplikasi di abetes di mana 

ancaman yang di timbulkan dari penyakit ini adalah amputasi. DFU memliki variasi pola 

bentuk yang di pengaruhi dari sisi patologi dalam ukuran, warna, dan kontras. Metode yang 

di garap untuk deteksi DFU pada penelitian mengikuti arahan sebagai berikut: dalam 

mengupayakan ke kurangan ke tersediaan dataset maka  DFU dataset di perlebar dengan 

anotasi alasan yang benar, segmen untuk area sekitar di sajikan secara siginifikan dan 

terpisah, metode yang di implementasikan dengan training fully convolutional networks 

(FCNs). Pengujian sistem menggunakan metode Confusion Matrix dengan 3 pembahasan: 

area(termasuk Ulkus dan Kulit Sekitarnya), Area DFU, dan Wilayah seke liling kulit. Hasil 

pengembangan sistem sangat memuaskan, selain itu metode ini juga dapat di terapkan deteksi 

tahi lalat, freckle, dan bercak kulit. 

 

 


