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Abstract— Perawatan kesehatan secara mandiri atau 

swamedikasi yang tidak dipandu dengan benar khususnya dalam 

merawat kulit bintik hitam terkadang justru akan menimbulkan 

dampak buruk bahkan memperparah kondisi kesehatan kulit. 

Pada penelitian ini penulis menggagas ide untuk 

mengembangkan sistem berbasis Graphical User Interface(GUI) 

desktop untuk mengusulkan metode pendekatan fitur untuk 

mengenali freckles pada kulit. Komponen hasil dari output sistem 

adalah penandaan deteksi bintik hitam yang disajikan pada 

ukuran 480X480 dengan keterangan cacah deteksi, dan 

informasi ukuran asli citra input. Dataset yang digunakan 

sebagai uji sampling sebanyak 40 foto yang telah dipilah dan 

diidentifikasi oleh pakar kesehatan terdiagnosis sebagai gambar 

dengan freckles. Dari hasil pengujian akurasi kinerja sistem 

didapatkakan nilai yang baik dengan sensitivity sebesar 79,4% 

dan  specivicity mendapatkan nilai 99,3%. 

Keywords— freckel, bintik hitam kulit, swamedikasi, algoritma, 

pengolahan citra. 

I.  PENDAHULUAN 

Bintik hitam atau flek hitam merupakan salah satu masalah 
kulit yang terjadi akibat dipengaruhi oleh penuaan usia 
sehingga berdampak pada penurunan kinerja regenerasi kulit. 
Permukaan titik hitam ini akan terus berkembang disebabkan 
jumlah antioksidan dan melanin tertimbun begitu 
banyak(Fajarini, 2016). Dalam penanganan kasus pada jenis 
warna kulit yang berbeda terkadang perlu adanya upaya untuk 
melakukan perawatan dan pengobatan tersendiri sebab masing-
masing kulit memiliki keistimewaan disatu sisi dan memiliki 
kelemahan disisi lainnya. Warna kulit yang cenderung lebih 
putih memiliki kekebalan tidak mudah lebih cepat untuk 
terbakar oleh sinar matahari namun disisi lain kulit putih lebih 
rentan terhadap infeksi resiko terkena penyakit kanker 
kulit(Gupta, Bharadwaj, & Mehrotra, 2016). 

Lebih lanjut bintik hitam dikenali sebagai rona coklat pipih 
kecil disebabkan paparan sinar matahari yang mengenai pada 
permukaan wajah atau pada area kulit lainnya(Dyall-Smith, 
2011). Bintik hitam merupakan gejala kelainan pada kulit 
akibat produksi melanin yang terlalu berlebihan akibatnya kulit 

menjadi terlihat kecoklatan. Adapaun sebab munculnya bintik 
hitam tersebut dipengaruhi karena faktor bertambahnya usia 
atau disebabkan intensitas yang terlalu sering diluar ruangan 
sehingga banyak interaksi terkena sinar matahari secara 
berlebih(Pietro, 2019). 

Penelitian ini mencoba untuk membuat algoritma deteksi 
pigmen bintik hitam pada sebuah citra yang diidentifikasi 
terpapar lesi kulit bintik hitam jenis freckles pada wajah 
manusia yang diimplemetasikan dalam bentuk platform 
graphical user interface(GUI) Pendekatan metode yang 
diusulkan terdiri atas beberapa tahap operasi  resize, 
segmentasi kulit wajah dengan background, Clustering untuk 
melakukan pengelompokkan piksel ketetanggaan yang mirip, 
dan ektraksi ciri freckles pada permukaan pigmen kulit. 

Dataset dikumpulkan berdasarkan data sekunder dengan 
pertimbangan, arahan dan bimbingan dari tenaga ahli medis 
didapatkan 40 citra eligible sebagai foto wajah yang 
terdiagnosis sebagai freckles. 

II. METODE 

A. Segmentasi Kulit 

 Segmentasi kulit diperlukan dalam melakukan 
pengembangan deteksi pada permukaan organ tubuh guna 
untuk menimalisir terjadinya kesalahan proses deteksi. 
Meninggalkan segmentasi kulit dapat menyebabkan kegagalan 
pelacakan pada pada kasus ketika background dari citra 
memiliki pola yang mirip dengan pola objek deteksi pada kulit. 

Adapun teknik segmentasi kulit yang digunakan pada 
umumnya adalah menggunakan ruang warna HSV karena 
reabilitasnya dalam membedakan objek. Selain itu ruang warna 
HSV sangat banyak digunakan dalam kasus untuk melakukan 
segmentasi antara kulit dengan background(Vezhnevets, 
Sazonov, & Andreeva, 2003). Tidak semua citra RGB akan 
selaras dan baik dalam menyajikan informasi warna terutama 
pada kasus untuk pelacakan objek spesifik, namun disatu sisi 
citra yang memuat nilai Hue(nilai panjang gelombang 
spektrum) lebih unggul dan lebih mudah untuk 



mendeskripsikan perbedaan antar objek (Munir, 2004). 
Algoritma sistem untuk mengenali wajah dan ekspresi wajah 
tidak lain merupakan bentuk pengembangan lanjutan yang 
mengacu pada analisis deteksi kulit(Zarit et al, 1999). Setiap 
dari ruang warna memiliki keunggulan dan kelemahannya 
dalam tinjauan efektivitas untuk mengolah warna. Begitupula 
dengan warna HSV meskipun sensitivitas kepekaan 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 diatasi 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 dibantu dengan operasi 
erosi dan penajaman gambar dapat melengkapi kekurangan 
dari sisa citra background yang belum dapat ditutup. 

 

B. Perbaikan Segmentasi Citra 

Bagaimanapun segmentasi citra idealnya dapat 
menghilangkan background secara menyeluruh atau setidaknya 
menghilangkan sebagian besaranya. 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 dilakukan 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 dilakukan perbaikan atau penambalan dari citra. 
Penambalan dikembangkan dengan konsep hierarchy contours 
dengan kedudukan parents dan childs memiliki aturan yang 
seimbang sehingga keduanya tidak memiliki hubungan 
ketergantungan. 

Penggunaan K-Means khususnya dalam rangka 
mendapatkan segmentasi dengan ragam representasi anatomi 
pada citra medis memiliki kemampuan yang baik(Ng, Ong, 
Foong, Goh, & Nowinski, 2006). Sitem mengadobsi K-Means 
dengan alasan kepentingan segmentasi tahap selanjutnya 
karena dinilai 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, Wu, Chen, & Wada, 2008). K cluster di set 
secara random berbasis heuristic, meminimalkan jarak piksel 
dengan pusat cluster, dan terakhir dilakukan komputasi pusat 
cluster dengan rerata piksel ulangi hingga konvergensi 
tercapai(Khirade & Patil, 2015). Jumlah piksel dengan ragam 
warna akan disederhanakan sebanyak jumlah K yang 
didefinisikan : 

 

Jarak antar objek i dan j dihasilkan dari pembandingan 
kemiripan dan kedekatan bobot piksel. Dimana yang menjadi 
acuan klasifikasi adalah titik pusat dari objek i dan j 
dikomputasikan dan dirata-rata untuk setiap nilai clustering. K-
Means pada pengembangan algoritma ini memiliki dua 
kegunaan yaitu untuk mempermudah segmentasi kulit dengan 
penyederhanaan jumlah warna dan pengkondisian piksel untuk 
dilakukan komputasi deteksi. (Zhang et al., 2014) 
mengkolaborasikan K-Means clustering dengan ruang warna 
untuk melakukan segmentasi pada sejumlah dataset.dan fungsi 
kedua adalah mempermudah melakukan pelabelan pada objek 
citra yang diinginkan(Portela, Cavalcanti, & Ren, 2014). 
Algoritma clustering tersusun dengan piksel akan dipisah dan 
dikelompokkan menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan 
relasi hubungan kemiripan(Pham, 2015). 

Penajaman Citra adalah sebuah teknik untuk yang memiliki 
bagian khusus dalam operasi yang bermuara pada garis tepi 
dan rincian kehalusan dari gambar(Archana & Aishwarya, 
2016). Tujuan utama yang diinginkan dari proses penajaman 
gambar yakni meningkatkan tampilan visual citra untuk 
mendapatkan ekstraksi dari frekuensi tinggi citra(Erwin, 
Nevriyanto, & Purnamasari, 2017). Teknik ini banyak 
digunakan terutama pada industri fotografi karena memerlukan 
peningkatan ambang kontras tertentu untuk memperbaiki citra 
dan pada printer. 

Citra sharpening selanjutnya melalui operasi erosi sebagai 
langkah implementasi baris kode pengembangan algoritma 
dengan memanfaatkan piksel pada anggota kulit cenderung 
lebih gelap daripada citra kulit normal. Menurut Ahmad ( 
2005) erosi digunakan sebagai usaha mengurangi piksel objek 
dan memperkecil ukuran. Maka kovolusi kernel erosi pada 
baris kode pemrograman python dieksekusi untuk setiap piksel 
warna keputihan akan dipudarkan dan dibawa kepada warna 
yang cenderung lebih gelap atau kuat ketuaan namun bukan 
berarti harus warna hitam. Sehingga pixel yang 
diinisialisasikan sebagai bintik hitam kulit semakin tegas, tebal, 
dan melebar. Penggunaan metode erosi dalam deteksi bintik 
hitam sangat menguntungkan sebab warna bintik hitam pastilah 
memiliki warna yang cenderung lebih gelap ketuaan atau 
memiliki intensitas nilai kecerahan dibawah warna kulit 
normal. 
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Lebih lanjut disampaikan 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 kelak akan 
menyusun elemen. Konvolusi kernel K akan dijalankan untuk 
setiap baris koordinat X yang direpresentasikan Kx, maka hasil 
erosi berasal dari K himpunan bagian dari X. 

C. Ekstraksi Ciri  

Ekstraksi ciri adalah proses untuk mengabil objek kulit 
bintik hitam pada citra untuk dilakukan penggalian informasi 
yang mencangkup luas area,dan warna. 2 parameter 
tersebut(luas area dan warna) ditetapkan sebagai acuan 
ekstraksi ciri untuk melakukan pelacakan. HSV digunakan 
sebagai penentu ambang batas bagaimana ciri objek bintik 
hitam didefinisikan melalui threshold. Sedangkan luas area 
menjadi filter kedua yang bertindak sebagai penentu kelayakan 
ukuran dan bentuk pola deteksi bintik hitam. 

 

 

Figure 1. Flowchart Utama Ekstraksi Ciri 
 

Ruang warna HSV menjadi filter pertama yang 
menunjukkan bahwa pada area kulit wajah tertentu diduga 
sebagai bintik hitam. Peneliti melakukan analisis statistik 
sebagai langkah untuk mencari nilai threshold yang paling 
sesuai dan mendekati warna bintik hitam yang dapat meliputi 
seluruh citra didata set. Kemudian  parameter filter kedua 
pelacakan bintik hitam adalah luas area. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kebutuhan 

Bagian kebutuhan dari algoritma diidentifikasi dan 
diuraikan dengan maksud agar sistem dapat berjalan sesuai 
normal dan efisien. Untuk itu perlu untuk setiap dari tahap 
dilakukan pendekatan analisis, agar solusi yang akan 
dikembangkan dapat bersesuain dengan permasalahan yang 

akan dipecahkan.   Tahap Analisia diperlukan sebagai pinjakan 
dasar arah penelitian dibangun dengan cara menguraikan 
sejumlah kebutuhan yang diperlukan.  

Algoritma deteksi bintik hitam memerlukan sejumlah citra 
yang dinilai sesuai dan memenuhi kriteria agar dalam 
melakukan tindakan penelitian kearah lebih lanjut berjalan 
sesuai dengan harapan dan tercapai. Adapun rincian kriterianya 
adalah jenis citra masukkan citra berformat .jpeg, .jpg, dan png. 
Kemudian untuk penyusun warna dari citra input adalah berupa 
foto wajah berwarna RGB.  

Adapun kebutuhan proses mendokumentasikan bagaimana 
algoritma bekerja dengan baik dan dapat mengidentifikasi 
input untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan. Detail 
kebutuhan dijelaskan pada tabel 1 :  

TABLE I.  LANGKAH PENGEMBANGAN ALGORITMA 

Nomor 
Tabel Alur Algoritma 

Proses Deskripsi 

1 

Pembacaan 

Citra 

Tahap ini dimaksudkan untuk 

memuat citra kedalam memori 

agar dapat dilakukan 
pembacaan dan pemrosesan 

oleh sistem. 

2 Resize 

Tahap ini dilakukan sebagai 
pemenuhan tampilan sistem 

nantinya karena adanya 

keterbatasan layar computer 
juga untuk memberikan 

standarisasi ukuran tampilan 

yang sama untuk seluruh citra. 

3 
Segmentasi 
background 

Pemisahan antara kulit dengan 
background 

4 
Ekstraksi 

Fitur 

Pelacakan sistem terhadap 

bintik hitam berdasarkan 
kriteria kode program, 

penandaan area bintik hitam 

dan ekstraksi informasi citra, 

 

Analisis kebutuhan output ialah berupa tampilan hasil dari 

deteksi bintik hitam pada kulit wajah dimana didalamnya 

mencangkup penandaan area bintik hitam dan informasi 

jumlah bintik hitam yang berhasil dilacak oleh sistem  
 

    
                      (a)                                            (b) 



   
                        (c)                                   (d) 

Figure 2. Citra Input Asli (a), Citra Resize(b), Citra 

Segmentasi Background(c), Pelacakan dan Deteksi Objek 

Bintik Hitam(d). 

B. Ekstraksi Fitur 

Flowchart merupakan bagian proses pengolahan citra input 
untuk dilakukan deteksi bintik hitam pada kulit wajah, yang 
mana selanjutnya akan diteruskan ke output. Adapun tujuan 
dibuatnya alur diagram  tidak lain untuk memberikan gambaran 
umum dengan harapan memudahkan pembaca dan peneliti 
selanjutnya untuk memahami bagian-bagian lainnya pada 
pengembangan sistem. Cara kerja proses deteksi algoritma 
secara umum dijelaskan pada Figure 4. 

 

 

 Figure 3. Flowchart utama proses.  

Diawali dari Input Citra lalu citra asli akan dibaca dan 
dilakukan resize agar citra output nantinya dapat sesuai dengan 
rancangan tampilan antarmuka. Selanjutnya citra resize dikenai 
proses untuk segmentasi dimana proses ini berguna untuk 
memisahkan kulit dengan background tujuannya agar tidak ada 
objek lain yang non-kulit masuk dalam proses tahap 
selanjutnya. Citra kemudian dipecah dalam beberapa 
kelompok(cluster) sehingga akan semakin lebih nampak 
perbedaan dan mensederhanakan pengambilan untuk warna 

tertentu. Setelah itu citra melalui proses erosi, lalu citra 
dipertajam, dan selanjutnya kembali citra dilakukan segmentasi 
kulit sebagai upaya untuk memperketat akurasi sistem hanya 
untuk medeteksi objek kulit saja. Tahap akhir penandaan pada 
citra kulit yang diagnosa sistem merupakan bintik hitam. 

Hasil keluaran akhir dari komputasi pembacaan berguna 
untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa kulit 
wajah pengguna sistem terdapat ciri terkena bintik hitam yang 
ditandai dengan diberi tanda oleh sistem berupa bulatan-
bulatan kecil tipis. 

C. Pengujian Algoritma 

 

Pengujian algoritma dilakukan dengan metode Single 

Decision Threshold. Masing-masing hasil metode akan 

diuraikan berdasarakan hasil kinerja kemampuan sistem. Hal 

ini tidak lain diupayakan dengan tujuan untuk mengukur dan 

menilai dengan ukuran yang jelas. Pada Decision Single 

Threshold, algoritma akan diuji sampai dimana keakuratan 

dalam mendeteksi bintik hitam dengan mengambil nilai 

sensitivity,dan specificity selanjutnya informasi penandaan 

yang diberikan oleh sistem akan dicocokan dengan hasil. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra original, citra masukkan awal setelah melalui proses 
prepocessing yang masih tersusun atas warna RGB akan 
dirubah menjadi citra dengan susunan warna HSV. Indikasi 
nilai yang ditetapkan sebagai filter citra yang diidentifikasikan 
sebagai threshold kulit adalah 0-26 untuk Hue, 10-255 untuk 
nilai saturation, dan 62-255 untuk nilai value. 

Hasil dari penampakan segmentasi HSV masih menyisakan 
lubang-lubang yang merupakan kulit wajah ikut menghilang, 
maka dilakukan perbaikan atau penambalan dari citra. 
Penambalan dikembangkan dengan konsep hirarki level 
dengan kedudukan parents dan childs memiliki aturan yang 
seimbang sehingga keduanya tidak memiliki hubungan 
keterikatan. 

Sebagai persiapan untuk pelacakan objek bintik hitam maka 
citra perlu dikondisikan sedemikian rupa agar proses deteksi 
dapat semakin akurat. Pada pengembangan algoritma operasi 
K-Means, operasi erosi, dan operasi penajaman digunakan 
sehingga hasil yang didapatkan berupa piksel lebih baik untuk 
dideteksi karena memiliki perbeda untuk setiap ketetanggaan. 

Pada Clustering K-Means Setiap kolom dari citra dilakukan 
reshape dengan aturan untuk setiap baris baris berpapun 
dikelompokkan menjadi 3 kolom kebawah. Selanjutnya citra 
yang ditangkapa berupa RGB dipecah menjadi 9 bagian. Pixel 
yang memiliki pembobotan lebih mendekati satu sama lain 
dikelompokkan menjadi  Warna diklasifikasikan menjadi 9 
bagian warna.  

Erosi digunakan 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 dieksekusi warna 
keputihan akan dipudarkan dan dibawa kepada warna yang 
cenderung lebih gelap atau kuat ketuaan namun bukan berarti 



harus warna hitam. Sehingga pixel yang diinisialisasikan 
sebagai bintik hitam kulit semakin tegas, tebal, dan melebar. 

Sampai sejauh ini untuk memperkuat perbedaan 
ketetanggan piksel perlu dikenai operasi penajaman gambar 
yang digunakan untuk mempertegas gambar sehingga jarak 
perbedaan antar ketetanggan objek pixel akan semakin berbeda, 
mencolok, dan menambah kontras antar objek citra. Kernel 
sharping citra yang digunakan adalah jenis edge enhance. 

 

 

Figure 4. Rancangan Grahphical User Interface(GUI). 

Pengujian metode usulan dilakukan secara otomatis dengan 
sekali eksekusi untuk seluruh gambar didataset, nilai yang 
didapatkan berupa jumlah cacah deteksi selanjutnya dicocokan 
dengan kesesuaian dengan nilai sebenarnya menggunakan 
metode single decision threshold melalui true positive, true 
negative, false positive, dan false negative. Dari 40 gambar 
didapatkan rata-rata nilai sensitivity sebesar 79,4% dan  
specivicity mendapatkan nilai 99,3%. Komputer yang 
digunakan 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 36.4 
detik dengan rata-rata untuk setiap gambar membutuhkan 
waktu 0.91 detik. 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode usulan pada penelitian ini melibatkan beberapa 
proses yang tertanam dalam algoritma diantaranya pre-
processing, resize gambar, segmentasi background, dan 
ekstraksi fitur freckles. Freckles dikenali sistem dengan 
pendekatan warna menggunakan ruang warna HSV, dan RGB 
pada kasus gambar dapat dikenali bahwa pada umumnya piksel 
freckles memiliki kecenderungan lebih gelap dibandingkan 
dengan kulit normal. Pendekatan lainnya dilakukan dengan ciri 
luas area piksel sebagai langkah untuk memfilter dan 
membedakan dengan artefak selainnya.Hasil dari eksperimen 
pengujian bahwa metode yang dikembangkan memiliki akurasi 
yang baik, dan waktu proses yang singkat. 
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