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BAB V 

KE SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Ke simpulan 

Pendekatan yang di  pilih oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengambil pigmen 

bintik hitam pada wajah di  pilih melalui langkah metode di  antaranya adalah: segmentasi 

wajah dengan background, pengkondisian citra, dan ekstrasi fitur dengan pendekatan warna 

dan luas area kontur citra. Untuk output penandaan bintik hitam freckles di  tampilkan 

melalui antarmuka pengguna dalam bentuk Graphical User Interface(GUI) dengan 

menggunakan module Tkinter dari python dengan pengambilan informasi jumlah total deteksi 

pada citra yang di  pilih. Pengujian algoritma penelitian ini di  lakukan secara otomatis 

dengan sekali eksekusi untuk seluruh 40 gambar pada dataset, nilai yang di  dapatkan berupa 

jumlah cacah deteksi selanjutnya di  cocokan dengan ke sesuaian dengan nilai sebenarnya 

menggunakan metode single decision threshold melalui true positive, true negative, false 

positive, dan false negative. Dari 40 gambar di  dapatkan rata-rata nilai sensitivity sebesar 

0.794 dan specivicity mendapatkan nilai 0.993 pada kisaran normalisasi maksimal 1.00. 

Komputer yang di  gunakan untuk melakukan pengujian menggunakan Intel(R) Core(TM) i7-

47903.60 GHz dan RAM 8,00 GB dapat memproses seluruh dataset dengan waktu kurang 

dari 25.5 detik dengan rata-rata untuk setiap gambar membutuhkan waktu 0.64 detik. Dari 

sistem yang di  ke mbangkan pada penelitian ini mampu memisahkan antara kulit dengan 

non-kulit, lebih lanjut algoritma usulan dapat menjadi rekomendasi sebagai fitur pengenalan 

deteksi bintik hitam kulit jenis freckles. 

 

5.2 Saran 

Demi melangsungkan penelitian berke lanjutan maka perlu bagi peneliti memberikan 

catatan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

- Segmentasi background fluktuatif masih lemah dan belum bisa di  selesaikan oleh 

sistem  pada sebagian kasus untuk segmentasi pemisahan antara kulit dengan 

background. 

- Antarmuka untuk pengguna perlu di  ke mbangkan akan lebih baik bila di  tambahkan 

lebih banyak variasi fitur interaksi dengan pengguna lebih banyak, seperti penambahan 

menu bar, tools untuk kebutuhan editing zoom in zoom out, dan fitur interaksi lainnya. 
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- Sistem belum bisa memberikan rekomendasi perawatan dengan saran pengobatan 

medis. 

- Untuk pengembangan ke depan akan lebih baik apabila dapat di  aplikasikan dalam 

bentuk platform mobile, karena lebih simple dan applicable. 

 

 

 

 

  


