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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Dalam pengembangan aplikasi deteksi di tulis dengan Bahasa Pemrograman Python 3 

pada baris-baris kode dengan menggunakan texteditor Pycharm. Penyusunan pengembangan 

aplikasi ini membutuhkan beberapa modul yang di sedikan oleh python 3 di antaranya: 

OpenCV sebagai modul python 3 yang menangani aplikasi yang bergerak khususnya pada 

operasi Computer Vision, NumPY sebagai modul python untuk melakukan komputasi bersifat 

ilmiah, dan terakhir adalah modul os sebagai penyedia fungsionalitas portabel yang 

bersesuain dengan sistem operasi. 

Pembahasan pada bab ini akan di sajikan dalam bentuk kode program untuk setiap 

program dengan di sertai dengan pembahasan yang lengkap di sertai dengan flowchart 

sebagai penjelasan alur bagaimana program beke rja ke mudian hasil dari eksekusi dari 

program di nyatakan dalam bentuk tampilan antarmuka untuk memperjelas. 

 

4.2 Prepocessing 

Sebelum data set citra di eksekusi ke dalam sistem sebelumnya di lakukan 

pengkondisian terlebih dahulu, adapun bentuk pengkondisiannya sebagai berikut: 

 

4.2.1 Cropping Citra 

Tahap yang di gunakan sebagai langkah bentuk memformat citra dengan cara 

memotong bagian samping kanan-kiri atau atas-bawah dengan tujuan agar background tidak 

terlalu mendominasi dalam citra foto dan mengedepankan objek kulit sebagai komponen 

utama bagian dari objek citra foto pada gambar 4.1. Adapun pemotongan untuk setiap citra 

foto tidak memiliki standar tetap artinya ukuran pemotongan tidak bisa di samakan untuk 

seluruh citra foto data set seluruhnya seimbang. Photos, aplikasi Microfoft Corporation yang 

menjadi basis pokok untuk melakukan cropping yang telah tersedia bawaan untuk sistem 

operasi Windows 10. 
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  (a)                                                              (b) 

Gambar 4.1 Citra asli(a) dan Citra Cropping(b). 

 (Reddit.com, 2008) 

 

4.2.2 Resize 

Tahap yang di gunakan sebagai langkah bentuk membuat standarisasi untuk seluruh 

yang berada pada bank data citra dengan berbagai ukuran dapat memiliki format panjang dan 

lebar yang sama. Hal ini di lakukan dengan pertimbangan platform tampilan yang di gunakan 

yaitu GUI(Graphical User Interface) milik Python 3, Tkinter. Kualitas tampilan akan tetap 

terjaga rapi selama ukuran citra foto memiliki standar yang sama dengan yang di tetapkan 

oleh ukuran GUI yang di sediakan pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Output Citra Resize 
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Gambar 4.3 Resize citra. 

 

Adapun ukuran resize di pilih sebab dengan 2 pertimbangan: pertama, sebagai 

standarisasi pada tampilan antarmuka agar senantiasa rapi dan terstruktur. Ke dua, karena 

pada penampilan ukuran memiliki peran dalam ke tepatan dan ke telitian sistem dalam 

mendeteksi kulit yang terindikasi bintik hitam maka semakin kecil ukuran resize akan 

mengurangi kemampuan sistem dalam melakukan proses deteksi sehingga akan semakin 

sedikit cacah deteksi, namun apabila terlalu besar ke telitian deteksi semakin meningkat 

tetapi bersamaan dengan itu tampilan antarmuka akan berantakan. Oleh karenanya, ukuran 

resize di tetapkan dengan ukuran statis di buat dengan alasan ke terbatasan pada layar media 

dalam menampilkan citra. 

 

import cv2 

import numpy as np 

 

img = cv2.imread('citra.jpg') 

 

width = 480 

height = 480 
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dimensi = (width, height) 

 

# resize image 

resized = cv2.resize(img, di mensi, interpolation=cv2.INTER_AREA) 

Gambar 4.4 Baris kode program untuk resize. 

 

Citra masukkan awal akan di lakukan format ulang ukuran untuk panjang 480 dan lebar 

480, sehingga citra memiliki standar ukuran yang seragam.  

 

4.3 Segmentasi Citra Kulit Bagian Pertama 

 

4.3.1 Segmentasi Objek Kulit dengan HSV 

Sistem akan mengeksekusi tulisan kode pada baris program yang memuat proses untuk 

memisahkan citra yang di identifikasi memiliki ciri dan karakteristik sebagai objek kulit. 

Citra original, citra masukkan awal setelah melalui proses prepocessing yang masih tersusun 

atas warna RGB akan di rubah menjadi citra dengan susunan warna HSV. Hal tersebut di 

lakukan dengan alasan karena ruang warna HSV sangat banyak di gunakan dalam kajian 

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

semua citra RGB akan selaras dan baik dalam menyajikan informasi warna terutama pada 

kasus untuk pelacakan objek spesifik, namun di satu sisi citra yang memuat nilai Hue(nilai 

panjang gelombang spektrum) lebih unggul dan lebih mudah untuk mendeskripsikan 

perbedaan antar objek (Munir, 2004). 
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Gambar 4.5 Segementasi ruang warna HSV bagian pertama. 

 

Indikasi nilai yang di tetapkan sebagai filter citra yang di identifikasikan sebagai 

threshold kulit adalah 0-26 untuk Hue, 10-255 untuk nilai saturation, dan 62-255 untuk nilai 

value. Angka tersebut di inisialisasi paling mendekati dengan warna objek kulit manusia, 

sementara terdapat beberapa miss pada bagian pixel untuk beberapa citra hal ini dapat di 

akibatkan karena beberapa faktor seperti kurangnya pemerataan cahaya untuk objek kulit 

wajah, datangnya cahaya dari samping sehingga hidung menutupi bagian wajah sebelah 

lainnya, kurangnya pencahayaan, atau terpengaruh oleh datangnya warna cahaya selain warna 

putih. Adapun untuk penanganan miss pixel pada bagian area wajah yang di ke lilingi oleh 

kulit wajah dapat di lakukan penambalan, yaitu proses pengambilan pixel ke mbali. 

 

# load the image, convert it to grayscale 

 

hsv = cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

# Parameter HSV 

lower_b = np.array([0, 10, 62]) 

upper_b = np.array([26, 255, 255]) 
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# membuat mask HSV hasil dari pengubahan HSV 

mask_new = cv2.inRange(hsv, lower_b, upper_b) 

Gambar 4.6 Baris kode program segementasi ruang warna hsv bagian pertama. 

 

Mula-mula citra yang memuat warna RGB sebelum masuk pada pengubahan warna 

HSV, citra resized di konversi menjadi ke abu-abuan atau citra grayscale yaitu citra yang di 

susun atas satu layer dengan pembobotan antara 0-255 semakin besar nilai suatu pixel maka 

akan semakin memutih. Selanjutnya citra ke abu-abuan di rubah menjadi citra yang tersusun 

atas warna HSV. Pada gambar 4.7 beberapa citra masih menampakkan ke cacatan berupa 

hilangnya beberapa pixel yang penting karena merupakan penyusun objek wajah yang akan di 

lakukan operasi deteksi bintik hitam. 

 

   

(a)                                                         (b) 

Gambar 4.7 Masking yang di dapatkan dari segmentasi dengan HSV(a) dan memetakan 

masking pada citra berwana RGB(b). 

 (makeupview.co, 2018) 

 

4.3.2 Perbaikan Segmentasi Citra 

Proses ini di tujukan untuk menambal objek segmentasi yaitu citra kulit manusia yang 

di mana sebelumnya telah di lakukan segmentasi penghilangan background citra. Namun 

pada operasi tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian dari citra kulit juga, maka perlu di 

kukan penambalan pada agar anggota pixel yang di anggap sebagai bagian dari objek kulit 

dapat ke mbali mengisi bagian yang hilang menjadi hitam. 
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Gambar 4.8 Flowchart perbaikan citra untuk pengkodisian deteksi bintik hitam. 

 

Citra akan di rubah dalam bentuk biner yang tersusun atas dua warna yang tetap yaitu 

hitam dan putih. Proses komputasi pada tahap ini mengelompokkan pixel penyusun citra 

grayscale berdasarkan ke condongan pembobotan nilai pada 2 warna tersebut. Selanjutnya 

perlu adanya baris kode program untuk mengkalkulasi pixel ke balikan dari citra biner yang 

telah di definisikan sebelumnya. 

 

# convert image to binary 

gray = cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

_, im_th = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

th_binary = im_th.copy() 

 

 

# Invert floodfilled image 

th_binary_inv = cv2.bitwise_not(th_binary) 

 

 

# Combine the two images to get the foreground. 
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im_out = mask_new | th_binary_inv 

 

# -----------------------imfill------------------------- 

contours, hierarchy = cv2.findContours(mask_new, cv2.RETR_LIST, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

 

for contour in contours: 

    area = cv2.contourArea(contour) 

 

    if area > 10: 

        cv2.drawContours(im_out, [contour], 0, 255, -1)# untuk menambal 

hole / sebagai imfill 

 

result_new = cv2.bitwise_and(resized, resized, mask=im_out) 

Gambar 4.9 Baris kode program perbaikan citra. 

 

Tahap penambalan pada gambar 4.10 di lakukan dengan cara menggabungkan citra 

biner yang memuat nilai hasil segmentasi warna HSV dengan citra inverse melalui operator 

biner logika matematika OR. Hasil kombinasi citra biner di lakukan penambalan dengan 

konsep hirarki di mana anggota pixel yang berda di dalam pixel yang lebih luas dan saling 

terhubung satu sama lain akan di hilangkan. 

   

(a)                                                            (b) 

Gambar 4.10 Mask perbaikan citra pada citra biner(a) dan pemetaan mask pada citra 

berwarna RGB(b). 

 

4.4 Clustering Warna K-Means 

Pemilihan menggunakan clustering K-Means pada pengembangan sistem di pilih 

dengan pertimbangan yang di titik beratkan pada 2 basis masalah untuk di selesaikan yaitu 

dalam rangka mensederhanakan jumlah warna sehingga lebih mudah untuk memisahkan 

deteksi objek bintik hitam dengan objek non-bintik hitam. K-Means pada pengembangan 
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sistem ini memiliki dua ke gunaan yaitu untuk mempermudah segmentasi kulit dengan 

penyederhanaan jumlah warna dan manfaat K-Means dapat mempermudah melakukan 

pelabelan pada objek citra yang di inginkan(Portela et al., 2014) 

 

Gambar 4.11 K-Means clustering. 

 

Penggunaan K-Means pada gambar 4.13 khususnya dalam rangka mendapatkan 

segmentasi dengan ragam representasi anatomi pada citra medis memiliki kemampuan yang 

baik(Ng et al, 2006). Alasan lainnya yakni dalam rangka ke pentingan segmentasi pada tahap 

selanjutnya karena di nilai pada segmentasi pertama kurang maksimal. Kemampuan fungsi 
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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).  

Z = result_new.reshape((-1, 3)) 

Z = np.float32(Z) 

 

criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TermCriteria_MAX_ITER, 10, 1.0) 

 

K = 9  # 9 the best clustering 

ret, label2, centroid = cv2.kmeans(Z, K, None, 

                                  criteria, 10, cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS) 

 

centroid = np.uint8(centroid) 

res1 = centroid[label2.flatten()] 

kmeans_output = res1.reshape((result_new.shape)) 

Gambar 4.12 Baris program k-means clustering. 

 

Citra hasil dari penambalan pixel di gunakan untuk di ubah menjadi larik matriks 

dengan susunan untuk setiap baris berapapun di ke lompokkan menjadi per 3 kolom ke 

bawah. Ke mudian dari sekian ragam warna RGB penyusun, citra di pangkas menjadi K = 9 

bagian warna berbeda di tinjau dari ke cenderungan ke miripan dengan nilai rata-rata 

intensitas setiap warna. Iterasi di lakukan sebanyak maksimal 10 kali, apabila epsilon sudah 

mencapai sama dengan 1.0 maka iterasi di hentikan. 

 

Gambar 4.13 K-means clustering warna di ke lompokkan sejumlah K. 

 

4.5 Pengkondisian Citra Deteksi Bintik Hitam 

Langkah pada bagian ini bertujuan utama untuk mengkondisikan citra agar dapat di 

lakukan deteksi bintik hitam. Maka citra perlu di kenai beberapa operasi guna untuk 

mendekatkan dan memperkuat ciri karakteristik bintik hitam untuk selanjutnya di lakukan 
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proses komputasi deteksi otomatis. Gambar 4.14 menunjukkan Flowchart pengkondisian citra 

yang mencangkup operasi erosi dan operasi sharpening. Adapun baris program untuk 

menjalankan metode di tunjukkan gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.14 Pengkondisian citra. 

 

4.5.1 Operasi Sharpening 

Operasi yang di gunakan untuk mempertegas gambar sehingga jarak perbedaan antar ke 

tetanggan objek pixel akan semakin berbeda, mencolok, dan menambah kontras antar objek 

citra. Kernel sharping citra yang di gunakan adalah jenis edge enhance dapat di lihat pada 

gambar 4.15. 
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# -----------SHARPEN gambar pakai edge enhence----------- 

ed_sharp = np.array([[-1, -1, -1, -1, -1], 

                     [-1, 2, 2, 2, -1], 

                     [-1, 2, 8, 2, -1], 

                     [-2, 2, 2, 2, -1], 

                     [-1, -1, -1, -1, -1]]) / 8.0 

ed_out = cv2.filter2D(kmeans_output, -1, ed_sharp) 

 

# -----------------blob detection---------------- 

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8) 

er_ed = cv2.erode(ed_out, kernel, iterations=1) 

Gambar 4.15 Baris kode operasi sharping. 

 

4.5.2 Operasi Erosi 

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

memperkecil ukuran. Namun pada penggunaan implementasi baris kode Bahasa 

Pemrograman Python nampaknya penjelasan di atas perlu di perinci lagi penggunaannya. 

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. Sehingga pixel yang di 

inisialisasikan sebagai bintik hitam kulit semakin tegas, tebal, dan melebar seperti pada 

gambar 4.16. 

 

   

(a)                                                                   (b) 

Gambar 4.16 Output operasi sharpening (a) dan penggabungan dengan operasi erosi(b). 
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4.6 Segmentasi Citra Kulit Bagian Ke dua 

Prinsip segmentasi pada bagian pertama dengan segmentasi bagian ke dua memiliki 

teknik yang sama hanya saja, hanya saja pada segmentasi ke dua pemisahan objek kulit 

dengan background ini hasilnya dapat menutupi seluruh atau sebagaian besar citra non-kulit. 

 

Gambar 4.17 Flowchart segmentasi bagian ke dua dengan ruang warna HSV. 
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Gambar 4.18 Flowchart sambungan segmentasi bagian ke dua dengan ruang warna HSV. 

 

Alur cara ke rja pada segmentasi bagian ke dua tidak jauh berbeda dengan bagian 

segmentasi bagian pertama. Hanya saja citra yang di input-kan telah terkena beberapa operasi 

pengolahan citra sehingga segmentasi yang di hasilkan dapat melengkapi bagian tertentu 

yang tidak dapat tersegmentasi. 

 

# -------------------------segmentasi bagian ke dua------------------------ 

 

hsv2 = cv2.cvtColor(result_new, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

lower_b_2 = np.array([0, 0, 0]) 

upper_b_2 = np.array([360, 119, 255]) 

mask_new_2 = cv2.inRange(hsv2, lower_b_2, upper_b_2) 

 

_, im_th2 = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

th_binary2 = im_th2.copy() 

 

contours2, hier2 = cv2.findContours(mask_new_2, cv2.RETR_LIST, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

 

for spot in contours2: 

    area2 = cv2.contourArea(spot) 

 

    if area2 > 10: 

        cv2.drawContours(im_out2, [spot], 0, 255, -1) # untuk menambal hole 

/ sebagai imfill 

        cv2.drawContours(resized, spot, -1, (0, 255, 0), 2) # untuk 

menggambar contur(dihapus juga tidak masalah) 

 

result_new2 = cv2.bitwise_and(result_new, result_new, mask=im_out2) 

ed_out2 = cv2.filter2D(result_new2, -1, ed_sharp) 

 

Gambar 4.19 Kode segmentasi bagian ke dua dengan ruang warna HSV. 
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Baris program pada gambar 4.18 menunjukkan tahapan sistem yang meliputi 

pegabungan beberapa operasi di antaranya pengubahan citra BGR ke  HSV, filter threshold, 

masking kulit, dan perbaikan citra. 

 

   

            (a)                                               (b)                                            (c) 

Gambar 4.20 Output masking citra filter threshold untuk warna HSV(a), perbaikan masking 

citra(b), dan pemetaan masking pada citra berwarna RGB(c) 

 

4.7 Ekstraksi Ciri Bintik Hitam 

Sistem mengeksekusi baris kode program untuk melakukan pelacakan terhadap citra 

yang di analisis sebagai bintik hitam  melalui beberapa pendekatan sebagai berikut: 
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Gambar 4.21 Flowchart Ekstraksi Bintik Hitam. 

 

Gambar 4.20 menunjukkan marking pada objek kulit yang terdeteksi bintik hitam 

langsung. Adapun untuk mengambil hanya fokus pada bintik hitam freckle-nya di tunjukkan 

4.21. 

 

#untuk langsung marking freckles 

er_ed2 = cv2.erode(ed_out2, kernel, iterations=1) 

ke yerosion_ed2 = detector.detect(er_ed2) 

 

imgke yerosion_ed4 = cv2.drawKe ypoints(ed_out2, ke yerosion_ed2, 

np.array([]), (0, 255, 0), cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KE YPOINTS) 

 

Gambar 4.22 Baris kode program ekstraksi bintik hitam. 

Sampai di sini pada gambar 4.23 sistem berhasil langsung melakukan marking penandaan 

pada kulit yang di prediksi sebagai bintik hitam jenis freckle. 
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            (a)                                               (b)                                            (c) 

Gambar 4.23 Output penajaman citra(a), citra sharpening di gabung dengan operasi erosi(b), 

dan marking pada bagian yang teridentifikasi sebagai bintik hitam(c) 

 

4.7.1 Warna HSV 

Bentuk dari proses ini menjadi basis awal filter bagaimana bintik hitam di kenali oleh 

sistem dengan melakukan penyaringan warna yang di sesuaikan dengan komposisi ciri 

penyusun rerata warna bintik hitam. Citra RGB sebelum di lakukan proses identifikasi 

terlebih dahulu di rubah dalam bentuk grayscale. Alasan utamanya karena warna RGB 

kurang sesuai dan fleksibel apabila di lakukan rekayasa penggalian informasi khususnya 

identifikasi dalam pengenalan objek pada suatu citra yang ke mudian di rubah menjadi 

bentuk citra lain untuk di lakukan analisis mendalam.  
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Gambar 4.24 Flowchart pengambilan marking bintik hitam. 

 

Nilai Hue memiliki ke unggulan berupa penetapan nilai ambang pada rentang yang 

melingkupi objek di bandingkan dengan model RGB(Sutoyo et al, 2009). 

 

hsv_frc = cv2.cvtColor(imgke yerosion_ed4, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

# Parameter HSV 

lower_b_frc = np.array([42, 201, 0]) 

upper_b_frc = np.array([255, 255, 255]) 
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mask_new_frc = cv2.inRange(hsv_frc, lower_b_frc, upper_b_frc) 

 

gray_frc = cv2.cvtColor(imgke yerosion_ed4, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

_, im_th_frc = cv2.threshold(gray_frc, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

th_binary_frc = im_th_frc.copy() 

 

th_binary_inv_frc = cv2.bitwise_not(th_binary_frc) 

 

# result 

result_frc = cv2.bitwise_and(imgke yerosion_ed4, imgke yerosion_ed4, 

mask=mask_new_frc) 

 

im_out_frc = mask_new_frc | th_binary_inv_frc 

Gambar 4.25 Baris kode program untuk mengambil ektraksi bintik hitam HSV. 

 

4.7.2 Luas Area 

 

 

Gambar 4.26 Flowchart pengambilan ekstrksi area bintik hitam. 
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Pengambilan luas area di lakukan untuk untuk menyaring pixel citra yang menjadi 

anggota warna dari bintik hitam namun pada permukaan pixel yang terlalu luas. Pembatasan 

nilai di tetapkan dengan tujuan menghindari pendeteksian objek citra non-bintik hitam.  

 

contours_frc, hier_frc = cv2.findContours(mask_new_frc, cv2.RETR_LIST, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

 

for contour_frc in contours_frc: 

    area_frc = cv2.contourArea(contour_frc) 

 

    if area_frc < 185: 

        cv2.drawContours(im_out_frc, [contour_frc], 0, 255, -1) # untuk 

menambal hole / sebagai imfill 

 

# result_new_frc di gunakan untuk mengambil deteksi bintik hitamnya saja, 

tanpa menampilkan full kulit 

result_new_frc = cv2.bitwise_and(imgke yerosion_ed4, imgke yerosion_ed4, 

mask=im_out_frc) 

 

 

# result after adalah gambar yang di mabil untuk di masukkan ke dalam 

database 

result_after = cv2.drawKe ypoints(img2, ke yerosion_ed2, np.array([]), (0, 

255, 0), cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KE YPOINTS) 

Gambar 4.27 Baris kode program ektraksi area bintik hitam. 

 

Dari hasil analisis nilai 185 pada gambar 4.26 menunjukkan angka minimal terbaik 

untuk mengambil bagian-bagian piksel yang tergabung sebagai penyusun kulit bintik hitam. 

Penambahan angka ke atas tidak memberikan dampak sama sekali, dan menurunkan angka ke 

bawah mengakibatkan piksel-piksel penyusun bintik hitam akan larut ikut tersegmentasi 

terbaca sebagai warna hitam atau 0. 

Ektraksi ciri luas berperan sebagai pengecuali untuk objek citra yang berada di dalam 

kulit wajah namun sebenarnya objek tersebut bukanlah kulit seperti mata kanan atau kiri, dan 

alis kanan atau kiri. 
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Gambar 4.28 Output ektraksi pengambilan bintik hitam kulit. 

 

4.8 Implemetasi Antarmuka 

Desain rancangan antarmuka di bangun dengan modul yang telah di sediakan oleh 

python yaitu Tkinter. Tkinter menjadi standar Graphic User Interface untuk Bahasa 

pemrograman python. Adapun tampilan hasil implemetasi di sajikan pada gambar 

 

Gambar 4.29 Penampilan GUI sebelum input citra. 
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Untuk melakukan komputasi deteksi bintik hitam maka user akan di minta untuk 

memilih citra foto yang akan di eksekusi oleh sistem. Jendela pop-up akan muncul jeda 

setelah tombol Select an image di klik. 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan untuk memilih citra input. 

 

Secara otomatis perintah citra input yang masuk ke mudian di proses oleh sistem dan di 

tampilan dalam bentuk citra dengan informasi daerah yang di indikasikan terdeteksi sebagai 

kulit dengan bintik kulit hitam pada citra wajah. Deteksi di tampakkan dalam bentuk 

lingkaran berwarna hijau yang mengelilingi objek sasaran kulit bintik hitam. 
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Gambar 4.31 Tampilan output GUI setelah di-input-kan gambar. 

 

4.9 Pengujian Sistem 

4.9.1 Pengujian Single Decision Threshold 

Skenario pengujian di dasarkan pada penggunaan metode single decision threshold 

memerlukan nilai sebenarnya sebagai nilai acuan validitas dari nilai prediksi yang di petakan 

oleh sistem. 

Dalam pengujiannya pakar memiliki andil dalam memberikan penandaan pada 40 citra 

foto. Skenario penandaan di lakukan pada media foto yang di cetak dalam gambar berwarna 

yang sebelumnya telah di lakukan pembacaan dan penandaan oleh sistem berupa bulatan-

bulatan hijau. Adapun teknis fokus objek pelabelan di lakukan dengan 2 cara pertama, 

dengan memberikan penandaan pada bagian bidang citra yang di kenali sebagai freckles, dan 

ke dua pakar mengkoreksi pada bagian deteksi sistem yang tidak benar. 

Pengujian di lakukan sebagai upaya membandingkan nilai deteksi uji prediksi 

perancangan sistem di bandingkan dengan nilai sebenarnya. Analisis di lakukan sedemikian 

rupa dengan menetapkan jumlah 40 citra menjadi dataset sample pengujian. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan menerapkan 2 jenis pengujian: pertama, metode single decision 

threshold sebagai teknik pengujian di lihat dari hasil nilai sensitivity dan specivicity.  
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Gambar 4.32 Penampilan hasil output eksekusi dataset oleh sistem. 

 

Gambar 4.31 ialah merupakan hasil tampilan dari persiapan tahap pengujian di rancang 

melalui skenario seluruh dataset sample citra di letakkan pada lokasi folder ke mudian 

eksekusi satu kali dengan otomatis sistem akan memproses seluruh tipe file dengan format 

.jpg. Hasil di nyatakan dalam bentuk file citra dengan transformasi ke dalam citra bentuk lain 

berupa penandaan deteksi bintik hitam dan resize pada ukuran 480x480 piksel. Dalam 

eksekusi selain melakukan pengubahan citra sistem mengambil sari informasi yang di 

butuhkan yaitu berupa jumlah total contour dari setiap gambar dataset yang di mana nilai 

tersebut akan di gunakan sebagai langkah analisis lanjut single decision threshold yang di 

tuliskan sistem dengan format file .txt. 

 

Tabel 4.1 Tabel pengujian sistem 

No Nama File True Positive True Negative False 
Positive 

False Negative 

1 46.jpg 106 29 0 46 

2 48.jpg 108 209 4 70 

3 53.jpg 226 419 10 43 

4 3.jpg 81 1427 0 36 

5 12.jpg 184 111 9 43 

6 13.jpg 52 318 10 49 

7 16.jpg 77 149 4 18 

8 25.jpg 62 1750 9 42 

9 26.jpg 67 728 9 21 

10 28.jpg 62 970 0 4 
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11 29.jpg 70 46 0 37 

12 33.jpg 92 731 3 23 

13 38.jpg 64 322 6 30 

14 39.jpg 61 324 7 27 

15 40.jpg 81 273 0 13 

16 41.jpg 55 568 4 48 

17 43.jpg 39 243 0 5 

18 44.jpg 54 343 0 64 

19 9.jpg 192 628 0 32 

20 49.jpg 133 64 0 42 

21 0.jpg 172 85 0 44 

22 1.jpg 102 670 0 39 

23 2.jpg 100 313 0 28 

24 10.jpg 313 345 5 42 

25 11.jpg 116 698 7 30 

26 14.jpg 99 303 0 21 

27 15.jpg 283 84 0 40 

28 17.jpg 160 869 9 17 

29 18.jpg 121 229 3 12 

30 19.jpg 218 102 3 32 

31 20.jpg 139 410 8 65 

32 21.jpg 105 271 1 37 

33 22.jpg 201 315 0 15 

34 24.jpg 112 335 2 14 

35 27.jpg 129 375 0 55 

36 31.jpg 177 139 7 28 

37 32.jpg 189 177 2 44 

38 34.jpg 156 102 2 21 

39 50.jpg 174 956 2 14 

40 51.jpg 161 136 0 10 

    Total 40 5007 16566 114 1301 

 

Ke terangan: 

1. True Positive: Jumlah bintik hitam terdeteksi oleh sistem, dan tidak di salahkan oleh 

pakar 

2. True Negative: Luasan daerah kulit yang tidak terdeteksi oleh sistem. 

3. False Positive: Cacah deteksi bagian penandaan sistem yang di salahkan oleh pakar. 

4. False Negative: Bagian area kulit wajah yang di tandai oleh pakar namun tidak di 

tandai oleh sistem. 

 

Pengukuran nilai sensitivity dan specivicity mewakili pengujian sistem untuk 

mengetahui presisi kemampuan deteksi bintik hitam kulit pada wajah manusia di nyatakan 

melalui presentase Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Tabel pemetaan hasil pengujian confusion matrix 

  Nilai Sebenarnya  

  True False 

 

Nilai 

True 5007 114 

Prediksi False 1301 16566 

  sensitivity specivicity 

  0.794 0.993 

 

Tabel 4.2 merepresentasikan hasil uji nilai prediksi sistem sebagai objek yang di uji 

terhadap nilai sebenarnya. Dari hasil analisis di temukan bahwa sensitivity memperoleh angka 

0.794 memiliki tingkat validitas cukup baik melebihi dari 0.75 bagian dari kisaran 

normalisasi dengan 1.00 sebagai nilai maksimal. Besaran nilai sensitivity mewakili sebagai 

data yang tepat dan valid positif terindetifikasi sebagai objek yang di kenali oleh ahli ke 

sehatan sebagai kulit wajah yang terpapar bintik hitam wajah. Adapun nilai specivicity pada 

nilai prediksi sistem mendapatkan nilai 0.993 nilai yang mendekati angka sempurna dalam 

hitungan normalisasi dengan 1(satu) sebagai maksimal nilai(sempurna) hasil tersebut sangat 

baik karena nilai yang terbilang sangat besar untuk menghindari wilayah-wilayah pada 

bagian kulit wajah yang tidak di identifikasi secara medis juga tidak di identifikasi serupa 

oleh sistem. Maka berdasarkan serangkaian pengujian yang telah di sajikan metode usulan 

dari penelitian ini layak menjadi pertimbangan sebagai fitur alat pendeteksi bintik hitam kulit 

wajah atau minimalnya dapat menjadi sumbangan wawasan pendekatan baru dalam 

mengenali objek bitnik hitam, terlebih nilai specivicity memiliki konsentrasi capaian angka 

presisi yang gemilang melebihi angka 0.90 tingkat reabilitas.  

4.9.2 Analisis Kecepatan Algoritma 

Dalam melakukan serangkaian pengujian peneliti menggunakan personal computer(PC) 

dengan spesifikasi processor Intel(R) Core(TM) i7-47903.60 GHz dan RAM 8,00 GB. Hasil 

dari waktu kecepatan eksekusi di dapatkan nilai kurang dari satu detik untuk setiap citra yang 

di eksekusi dari total 40 citra lebih tepatnya pada angka 0.64 detik, adapun total dari eksekusi 

seluruh dataset di hasilkan waktu selama 25.50 detik.  
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Tabel 4.3 Tabel pengujian sistem 

No Nama File Citra Cropping 

(detik) 

Citra Resize  

(detik) 

1 46.jpg 2.449 1.952 

2 48.jpg 0.248 0.531 

3 52.jpg 0.248 0.571 

4 3.jpg 0.177 0.602 

5 12.jpg 1.169 0.603 

6 13.jpg 0.637 0.568 

7 16.jpg 0.566 0.636 

8 25.jpg 1.452 0.567 

9 26.jpg 0.566 0.638 

10 28.jpg 0.248 0.566 

11 29.jpg 0.212 0.600 

12 33.jpg 0.495 0.574 

13 38.jpg 2.097 0.635 

14 39.jpg 0.566 0.604 

15 40.jpg 0.921 0.601 

16 41.jpg 0.532 0.565 

17 43.jpg 1.488 0.569 

18 44.jpg 0.922 0.566 

19 9.jpg 1.172 0.603 

20 49.jpg 2.197 0.602 

21 0.jpg 0.604 0.602 

22 1.jpg 0.498 0.533 

23 2.jpg 1.385 0.567 

24 10.jpg 2.234 0.707 

25 11.jpg 2.839 0.674 

26 14.jpg 0.891 0.603 

27 15.jpg 1.558 0.567 

28 17.jpg 0.424 0.565 

29 18.jpg 1.344 0.635 

30 19.jpg 0.637 0.565 

31 20.jpg 0.283 0.635 

32 21.jpg 0.993 0. 565 

33 22.jpg 0.249 0.565 

34 24.jpg 0.993 0.530 

35 27.jpg 0.249 0.606 

36 31.jpg 1.958 0.531 

37 32.jpg 0.602 0.529 

38 34.jpg 0.211 0.600 

39 50.jpg 1.950 0.636 

40 51.jpg 1.780 0.673 

    Total 40 39.209 25.502 

 

 

Sebagai catatan pada table 4.3 untuk setiap baris awal angka dari setiap eksekusi 

cenderung memiliki rata-rata nilai yang lebih besar dari proses lainnya di karena sistem untuk 

setiap pertama kali eksekusi memerlukan pembacaan seluruh baris kode sebelum setelahnya 
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melakukan perulangan pembacaan yang memiliki komputasi yang cenderung lebih ringan 

karena tidak memerlukan pembacaan baru ke mbali terhadap perubahan kode program. 

 

Tabel 4.4 Tabel Kecepatan eksekusi dataset 

Proses Yang Di  Hilangkan Waktu (Detik) 

Resize 25.502 

K-Means Clustering 05.202 

Segmentasi Citra 25.047 

Erosi & Sharpening 41.412 

Ekstraksi Fitur 25.671 

 

Tabel 4.4 merupakan pemetaan dokumentasi hasil eksekusi seluruh citra dataset, nilai 

pada kolom waktu yang di  miliki untuk setiap baris pada kolom proses menunjukkan 

kecepatan dan beban komputasi proses. Angka pada kolom waktu perdetik di  dapatkan 

dengan menghilangkan proses pada sebuah baris yang bersangkutan sehingga dapat di  ke 

tahui dampak pengaruh proses tersebut ke tika tidak di  sertakan dalam eksekusi terhadap 

kecepatan algoritma apakah bertambah  semakin cepat atau semakin memerlukan komputasi 

yang lebih lama.  

Cara pembacaan tabel 4.4 yaitu besaran waktu yang di  tampilan pada kolom waktu 

perdetik tersebut menunjukkan semakin besar angka maka proses tersebut semakin 

menguntungkan kecepatan eksekusi algoritma, sebalikanya semakin kecil angka maka proses 

tersebut di  ke tahui memiliki komputasi yang berat. Adapun timbangan penentu pembebanan 

modul proses di dasarkan pada rata-rata kecepatan algoritma dengan modul proses lengkap 

tanpa pengurangan modul proses yaitu 25.502 detik. 

Maka dari analisis pengujian di  dapatkan beberapa pembahasan pokok yaitu dalam 

pengujian ini juga peneliti memberikan informasi waktu tempuh kecepatan sistem 

mencatatkan nilai eksekusi program yang singkat dengan menghabiskan kurang dari satu 

detik atau lebih tepatnya 0.64 detik per satu gambar rata-rata eksekusi. Selain itu, dari 

pemetaan hasil uji kecepatan setiap modul di  dapatkan informasi: operasi K-Means 

Clustering memberikan beban tambahan lebih pada algoritma, operasi erosi dan sharperning 

memberikan sumbangan berupa pemangkasan kinerja komputasi daripada algoritma, dan 3 

operasi sisanya(resize, segmentasi citra, dan ekstrksi fitur) tidak terlalu berdampak signifikan 

mempengaruhi kinerja algoritma. 
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4.10 Faktor Ke gagalan Sistem 

Celah ke salahan pembacaan sistem terhadap citra masih belum terselesaikan seluruhnya. 

Sebab-sebab resiko yang memiliki dampak signifikan di rincikan pada poin-poin berikut: 

A. Resolusi Citra 

Banyaknya piksel penyusun pada sebuah citra, menentukan tingkat kemampuan sistem 

untuk mendeteksi sistem. Pada gambar 4.33 (b) di  sisi lain, besarnya resolusi suatu gambar 

akan semakin mempermudah di  kenali oleh algoritma sistem. Sehingga semakin bagus citra 

maka pembacaan ke tetanggaan sistem semikin kontras hal tersebut menguntungkan untuk 

meningkatkan ke telitian memberikan penandaan dan mengidentifikasi bagian kulit bitnik 

hitam dengan bagian kulit non-bintik hitam. 

Kumpulan citra pada dataset memiliki berbagai resolusi yang berbeda. Sehingga citra 

dengan kualitas rendah kurang memiliki pengaruh penjamahan sistem, artinya proses deteksi 

bersifat lemah terhadap citra tersebut. Akibatnya banyak dari daerah yang terdeteksi oleh ahli 

sebagai bintik hitam namun oleh sistem tidak terhitung dan di  anggap kulit normal tanpa ada 

penandaan pada area tersebut. 

 

 

 

 

 

 

   

(a) (b) 



55 

 

 

(c) 

Gambar 4.33 Citra sample masking gagal segmenatasi sistem(a), hasil dari penandaan deteksi 

bintik hitam(b), dan sample citra lain ke gagalan deteksi ke miripan piksel(c). 

 (Cantikseri.com, 2017) & (Adoleteen.com, 2015). 

 

B. Intensitas Pencahayaan Kurang 

Nilai ruang warna pada gambar 4.33 (a) & (b) citra memiliki nilai lebih rendah daripada 

nilai batas bawah yang telah di  tetapkan oleh sistem mengakibatkan segmentasi terganggu 

akibatnya citra kulit wajah ikut pudar bersama dengan background non-kulit. Warna ke 

gelap-gelapan mendekati hitam cenderung memiliki nilai rendah untuk ruang warna RGB dan 

HSV. 

C. Polusi Cahaya 

Polusi cahaya di  sini yang di  maksudkan adalah banyak sedikitnya cahaya asing(tidak di  

inginkan) yang tertangkap pada suatu citra sehingga memiliki dampak dalam pembacaan 

sistem. Seperti pada contoh kasus citra gambar 4.33 (b) yang terkena pantulan warna biru dari 

benda di  sekitar yang mengenai kulit maka piksel penyusun kulit tersebut memiliki nilai 

warna yang condong ke pada ke biru-biruan. Akibatnya lainnya, pengenalan kulit oleh sistem 

menjadi terganggu, nilai threshold batas minimal dan maksimal yang telah di  tetapkan sistem 

pada rentan warna kulit tidaklah membaca piksel citra kulit sebagai kulit melainkan 

mengenalinya sebagai background non-kulit. 

Pada gambar 4.32(b) merupakan contoh dari gangguang deteksi sistem menjadi kurang 

maksimal di  akibatkan terdapat pantulan sinar luar yang mengenai kulit sehingga komposisi 

warna kulit memiliki sifat ke biru-biruan. Akibatnya proses eksekusi tidak berjalan dengan 
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baik terdapat bagian-bagian kulit yang tidak terjamah deteksi akibat tertutup oleh masking 

segmentasi non-kulit. 

D. Piksel Ke miripan 

Sejumlah piksel memiliki ciri yang serupa dari segi warna dan luasan area dengan objek 

deteksi. Filter yang telah di  pasang pada proses algoritma dapat di  lewati seluruhnya 

sehingga kumpulan piksel tersebut lolos dan terdeteksi oleh sistem sebagai kulit bintik hitam. 

Pada gambar 4.34 (c) sample citra mengalami ke salahan deteksi di  sebabkan adanya ke 

miripan antara ciri yang di  miliki antara kulit dengan rambut baik dari segi warna, atau 

luasan area. 

 

4.11 Ke lebihan dan Ke kurangan Sistem 

A. Ke lebihan Sistem 

- Sistem memiliki standarisasi ukuran output sama untuk seluruh citra. 

- Waktu eksekusi sistem singkat kurang dari 1 detik untuk menghasilkan satu transformasi 

citra. 

- Realibitas sistem memiliki besaran nilai uji yang memuaskan dengan sensitivity 0.794 

dan specivicity 0.993 dalam kisaran normalisasi maksimal 1.00. 

- Sistem dapat di  jadikan rekomendasi fitur pengenalan bintik hitam dengan citra 

background warna seragam. 

B. Ke kurangan Sitem 

- Terdapat beberapa ke salahan deteksi sistem berupa penandaan bagian hidung, rambut, 

serta uji sample pada kulit kasus tahi lalat atau jenis lesi kulit lain belum di  coba di  

ujikan. 

- Sample pigmen dataset ke banyakan berisi pigmen kulit ras Caucasian, & Hispanic. 

Sample kulit orang Indonesia tidak di  masukkan dalam pengujian sistem. 

- Pengaruh pantulan sinar eksternal yang mempengaruhi warna kulit pasien belum bisa di  

selesaikan oleh sistem. 

- Background fluktuatif pada sebagian kasus masih menyisakan lubang yang tersisa. 

 

  


