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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Pengumpulan Data 

Data set yang di gunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang di 

dapatkan random dari penelusuran google di mana citra-citra tersebut di seleksi dan di nilai 

layak dan memenuhi kriteria oleh ahli ke sehatan sebagai sample pengujian sistem. Jumlah 

cacah total dari citra berjumlah 40 foto dengan ciri wajah manusia, mengarah ke depan, serta 

citra tersusun dari warna RGB. Sumber citra dataset akan disertakan dalam lampiran laporan. 

3.2 Tahap Analisis 

Pada tahap ini kebutuhan dari sistem di identifikasi dan di uraikan dengan maksud agar 

sistem dapat berjalan sesuai normal dan efisien. Untuk itu perlu untuk setiap dari tahap di 

lakukan pendekatan analisis, agar solusi yang akan di ke mbangkan dapat bersesuain dengan 

permasalahan yang akan di pecahkan.   Tahap Analisia di perlukan sebagai pinjakan dasar 

arah penelitian di bangun dengan cara menguraikan sejumlah kebutuhan yang di perlukan. 

Pada penelitian ini analisis akan di rinci sebagai berikut: 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Input 

Pada tahap ini dalam melakukan pengembangan sistem deteksi bntik hitam di perlukan 

sejumlah citra yang di nilai sesuai dan memenuhi kriteria agar dalam melakukan tindakan 

penelitian ke arah lebih lanjut berjalan sesuai dengan harapan dan tercapai. Adapaun rincian 

kriterianya adalah sebagi berikut: 

1. Jenis Citra 

Sistem yang akan di ke mbangkan pada penelitian ini di batasi hanya akan bias 

berjalan untuk citra dengan jenis .jpeg, .jpg, dan png. 

2. Warna Citra 

Citra yang di input-kan pada sistem akan lebih baik bila citra berupa foto wajah 

dengan warna RGB. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Pada tahapTahap ini memaparkan bagaimana sistem nantinya dapat beke rja dengan 

baik dan dapat mengidentifikasi input untuk selanjutnya di lakukan pemrosesan. Detail 

kebutuhan proses adalah sebagai berikut: 
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1. Pembacaan citra 

Tahap ini di maksudkan untuk memuat citra ke dalam memori agar dapat di 

lakukan pembacaan dan pemrosesan oleh sistem. 

2. Resize 

Tahap ini di lakukan sebagai pemenuhan tampilan sistem nantinya karena 

adanya ke terbatasan layar computer juga untuk memberikan standarisasi 

ukuran tampilan yang sama untuk seluruh citra. 

3. Segmentasi background 

Pemisahan antara kulit dengan background 

4. Pelacakan & Deteksi objek bintik hitam 

Pelacakan sistem terhadap bintik hitam berdasarkan kriteria kode program. 

Penandaan area bintik hitam dan ekstraksi informasi citra.  

3.2.3 Analisis Kebutuhan Output 

Analisis kebutuhan output ialah berupa tampilan hasil dari deteksi bintik hitam pada 

kulit wajah di mana di dalamnya mencangkup penandaan area bintik hitam dan informasi 

jumlah bintik hitam yang berhasil di lacak oleh sistem.  

 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Perangkat 

Rincian spesifikasi perangkat lunak dan perangkat ke ras yang di gunakan dalam 

mengembangkan sistem sebagai berikut: 

1. Perangkat Ke ras 

Prosesor  : Intel Core i3 3110M 

RAM   : 6 GBytes DDR3 

GPU   : Intel(R) HD Graphics 4000 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi : Windows 10 Education 64-bit 

IDE Pycharm 2019.1.2 

Snipping Tools 

Tkinter GUI 

Microsoft Word 2016 

Microsoft Visio Professional 2013 
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3.3 Perancangan AntarmukaPengumpulan Data 

Desain antarmuka di perlukan bagi user untuk mempermudah mereka dalam 

berkomunikasi dengan sistem, maka pada pengembangan sistem pada penelitian di buat suatu 

tampilan berupa Graphical User Interface(GUI) yang telah di sediakan untuk Bahasa 

pemrograman Python 3 yaitu Tkinter. Gambar 3.1 merupakan pemodelan sistem dalam 

prototype high fidelity: 

 

Gambar 3.1 Prototype high fidelity GUI. 

 

 Penjelasan maksud pada gambar dari masing-masing symbol berupa teks yaitu sebagai 

berikut: 

1. Zero 

Pada panel ini memberikan ke luaran informasi berupa total cacah bintik hitam 

yang berhasil di deteksi oleh sistem, setelah sebelumnya citra di input-kan pada 

panel Select an Image. 

2. Select an Image 

Panel yang berupa button(tombol) yang berfungsi agar sistem dapat membuka 

di rektori pada komputer lokal offline. 



22 

 

3. No Image Choose 

Panel yang nantinya akan mengembalikan informasi tinggi, lebar, dan di mensi 

terkait pada citra asli sebelum di lakukan pengolahan sistem. 

4. IMAGE 1 

Citra asli setelah di lakukan resize 

5. IMAGE 2 

Citra hasil proses deteksi bintik hitam dari citra IMAGE 1. 

 

3.4 Gambaran Alur Proses Sistem 

Flowchart merupakan bagian proses pengolahan citra input untuk di lakukan deteksi 

bintik hitam pada kulit wajah, yang mana selanjutnya akan di teruskan ke  output. Adapun 

tujuan di buatnya alur di agram  tidak lain untuk memberikan gambaran umum dengan 

harapan memudahkan pembaca dan peneliti selanjutnya untuk memahami bagian-bagian 

lainnya pada pengembangan sistem. Cara ke rja proses deteksi sistem secara umum di 

jelaskan gambar 3.2 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart utama proses sistem. 
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Diawali dari input Citra lalu citra asli akan di baca dan di lakukan resize agar citra 

output nantinya dapat sesuai dengan rancangan tampilan antarmuka. Selanjutnya citra resize 

di kenai proses untuk segmentasi di mana proses ini berguna untuk memisahkan kulit dengan 

background tujuannya agar tidak ada objek lain yang non-kulit masuk dalam proses tahap 

selanjutnya. Citra ke mudian di pecah dalam beberapa ke lompok(cluster) sehingga akan 

semakin lebih nampak perbedaan dan mensederhanakan pengambilan untuk warna tertentu. 

Setelah itu citra melalui proses erosi, lalu citra di pertajam, dan selanjutnya ke mbali citra di 

lakukan segmentasi kulit sebagai upaya untuk memperke tat akurasi sistem hanya untuk 

medeteksi objek kulit saja. Tahap akhir penandaan pada citra kulit yang di agnosa sistem 

merupakan bintik hitam. 

Hasil ke luaran akhir dari sistem berguna untuk memberikan informasi ke pada 

pengguna bahwa pada kulit wajah pengguna sistem terdapat gejala atau ciri terkena bintik 

hitam yang di tandai dengan di beri tanda oleh sistem berupa bulatan-bulatan kecil tipis. 

Adapun rincian penjelasan fungsi dari setiap entitas proses pada gambar 3.2 sebagai 

berikut: 

1. Resize 

Operasi berupa format ulang citra dari ukuran asal/original ke  format standar 

sistem 480X480. 

2. Segmentasi Kulit 1 

Filter threshold yang di terapkan pada citra dengan ruang warna HSV. 

3. Clustering Warna 

Penyederhanaan warna dengan cara mengklasterisasi dengan  menggunakan K-

Means yang di ke lompokkan berdasarkan ciri ke miripan antar piksel di bagi 

sebanyak jumlah K. 

4. Erosi 

Pelebaran pada piksel yang cenderung ke gelapan, dan pemudaran warna cerah 

untuk di bawa ke pada warna yang lebih gelap/tua. 

5. Penajaman Citra 

Operasi konvolusi penajaman citra untuk mepertajam kontras ke tanggaan 

piksel. 

6. Segmentasi Kulit 2 

Filter threshold ruang warna HSV penyempurnaan dari segmentasi kulit 1. 

7. Penandaan Freckle 
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Marking/penandaan bagian terindikasi bintik hitam freckle dari filter ekstraksi 

ciri warna dan area. 

 

 

3.4 Pengujian Sistem 

3.4.1 Single Decision Threshold 

Pengujian sistem di petakan menjadi confusion matrix dengan pertimbangan untuk 

mengukur dan menilai sistem untuk memperoleh angka empiris uji ilmiah. Masing-masing 

hasil metode akan di uraikan berdasarkan hasil kinerja kemampuan sistem mengenali bitnik 

hitam untuk setiap citra yang berada dalam dataset yang berjumlah 40 gambar. Selanjutnya 

total dari seluruh nilai deteksi prediksi sistem di rata-rata untuk mencari sencitivity dan 

specivicity.  

Pengujian oleh ahli ke sehatan dalam hal ini adalah dokter di perlukan untuk 

memperoleh nilai sebenarnya yang akan di bandingkan denga nilai prediksi sistem. Ahli yang 

di temui pada penelitian yaitu bapak dr.Muhammad Yasir Masyhadi S,Ke d beliau pernah 

menjadi praktisi medis sebagai dokter di  RS Dr. Soedono kota Madiun, dan saat ini beliau 

juga aktif sebagai penceramah masyarakat untuk mesosialisasikan ke sehatan di berbagai 

kota. Adapun konsistensi pembacaan citra yang di lakukan oleh pakar dalam melakukan 

penandaan bagian-bagian pada citra di lakukan sebanyak satu kali. 

3.4.2 Analisis Kecepatan Algoritma 

Dalam pengembangan dan penanaman suatu algoritma perlu di lakukan dokumentasi 

pencacatan agar dapat di ke tahui efektifitas operasi modul-modul yang berjalan dan 

efektifitas sistem secara umum dengan seluruh modul operasi yang tertanam. Sehingga dalam 

pengembangannya dapat di pertimbangkan lebih lanjut perlu tidaknya modul operasi di ganti 

dengan modul lain yang lebih ringan komputasinya. 

Skenario pengujian kecepatan eksekusi di bagi menjadi 2 bagian, pertama adalah 

eksekusi untuk menghitung waktu tempuh setiap citra, tujuannya mendokumentasikan 

kemampuan optimasi ukuran citra modifikasi 480x480 di bandingkan dengan citra cropping.  

Bagian ke dua adalah bentuk pengujian eksekusi untuk mengetahui beban komputasi 

setiap modul yang di tanamkan dalam algoritma melalui satu kali running untuk seluruh citra 

pada dataset, dengan demikian besaran alokasi waktu akan terurai dengan terperinci setiap 

entitas modul. Lebih lanjut, pencacatan nilai modul di lakukan dengan cara menghilangkan 

modul itu sendiri yang akan di hitung dari bagian ke satuan algoritma ke tika akan di 



25 

 

eksekusi. Sehingga dapat di ke tahui apakah fungsi tersebut memberikan dampak sebagai 

pemberat proses eksekusi sistem atau justru memangkas kinerja olah sistem di lihat dari 

perolehan waktu hasil satu kali eksekusi dataset. Adapun yang menjadi penentu berat atau 

tidaknya suatu modul adalah ke tika proses fungsi tersebut bernilai di bawah dari nilai 

normal(nilai total eksekusi citra resize/modifikasi) dan begitu juga apabila nilai berada di atas 

waktu normal maka proses tersebut di kategorikan dapat memangkas kinerja sistem. 

Ske ma pencarian sari informasi perolehan waktu di dapatkan dengan bantuan alat 

stopwatch untuk mengukur kecepatan eksekusi sistem. Dalam proses dokumentasi pencatatan 

besaran nilai. Pengujian di lakukan secara berulang-ulang dengan keadaan komputer yang 

sama antara kondisi pencatatan sebelum dengan kondisi pencatatan sesudahnya agar ke tika 

saat eksekusi berlangsung RAM(Random Access Memory) dan processor komputer dalam 

keadaan berimbang. 

 

 

 

  


