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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Jerawat  

Jerawat atau yang biasa disebut Acne Vulgaris yaitu penyakit inflamasi kronis berasal dari 

unit pilosebaceous muncul pada usia remaja sekitar 20% dari remaja mengalami jerawat 

dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Remaja mengalami jerawat dengan tingkatan 

yang tinggi karena berkorelasi dengan pubertas. Seiring bertambahnya usia, jerawat akan 

berkurang. Jerawat adalah gambaran dari lesi pleomorfik yang terdiri dari komedo, papul, 

pustul dan nodul disertai dengan luas serta tingkat keparahan yang berbeda-beda. (Syahidah, 

2017) 

Jerawat merupakan penyakit yang dapat disembuhkan bahkan dapat sembuh dengan 

sendirinya, namun memberi gejala sisa berupa bintik atau bercak dan jaringan parut hipertrofi 

(skar). Diagnosis jerawat dapat ditentukan berdasarkan anamnesa penyakit dan dilihat dari 

manifestasi klinis yang timbul. Namun, untuk beberapa keadaan tertentu pemeriksaan 

laboraturium guna melihat kadar androgen dan kultur dari lesi kulit perlu dilakukan. (Syahidah, 

2017) Pengobatan jerawat dengan tujuan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi faktor 

patogenesis dan pilihan pengobatan disesuaikan berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan 

jerawat. Klasifikasi tingkat keparahan jerawat akan membantu dalam menentukan perawatan 

yang tepat.  

Patofisiologi jerawat berkembang sebagai akibat dari interaksi empat faktor, yaitu 

(Syahidah, 2017):  

1. Hiperproliferasi folikular epidermal dengan penyumbatan folikel, 

2. Produksi sebum yang berlebih, 

3. Keberadaan dan aktivitas dari bakteri komensal Propionibacterium Acne, 

4. Peradangan. 

Jerawat juga dipengaruhi oleh etiologi genetik dan lingkungan seperti polusi, gaya hidup, 

dan kebiasaan. Faktor risiko jerawat (acne vulgaris) diantaranya adalah faktor genetik, usia, 

jenis kulit, gaya hidup, dan penggunaan kosmetika. Contoh wajah berjerawat dapat dilihat pada 

Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Jerawat 

Sumber: ACNE from The New England Journal Of Medicine 

 

2.2 Jenis Jerawat  

Jerawat pada wajah muncul disebabkan pori-pori yang tersumbat oleh minyak berlebih, sel 

kulit mati dan infeksi bakteri. Jerawat juga dapat muncul karena adanya perubahan hormon 

dalam tubuh. Faktor penyebab jerawat bermacam-macam mengakibatkan jerawat memiliki 

banyak rupa yang berbeda. Jenis Jerawat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Jerawat 

Noninflamasi (tidak menyebabkan pembekakan) dan Jerawat Inflamasi (menyebabkan 

pembengkakan pada kulit yang merah). Terdapat lima jenis jerawat yang sering muncul pada 

wajah, yaitu blackhead komedo, whitehead komedo, papul, pustul dan nodul. Setiap jenis 

jerawat berbeda jenis pengobatannya agar efektif. (Susanto, 2017). 
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2.2.1 Blackhead Komedo 

Blackhead komedo adalah benjolan hitam yang sering muncul di area hidung. Blackhead 

komedo terjadi karena folikel rambut terbuka tersumbat dengan minyak. Blackhead komedo 

terlihat seperti bintik hitam tetapi tidak menimbulkan rasa sakit, jenis jerawat ini biasa disebut 

jerawat ringan karena tidak menyebabkan peradangan yang menghasilkan kemerahan pada 

kulit wajah. (Susanto, 2017). Jenis jerawat ini merupakan jerawat yang sering muncul pada 

wajah berjerawat orang Indonesia. Contoh wajah berjerawat jenis blackhead komedo dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Blackhead Komedo 

Sumber: https://www.bukumedis.com/komedo-hitam-blackhead/ 

 

2.2.2 Whitehead Komedo 

Whitehead komedo adalah jenis jerawat yang terjadi karena pori-pori tersumbat oleh 

minyak dan sel kulit mati. Penyumbatan sel minyak dan kulit mati mampu menutupi seluruh 

permukaan atas pori-pori karena itulah jenis jerawat yang sulit diobati. whitehead komedo 

terlihat seperti benjolan putih tetapi kecil. whitehead komedo sering terjadi pada wanita dari 

segala usia saat pubertas, menstruasi, kehamilan dan menopause. (Susanto, 2017). Contoh 

wajah berjerawat jenis whitehead komedo dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

https://www.bukumedis.com/komedo-hitam-blackhead/
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Gambar 2.3 Whitehead Komedo 

Sumber: 

https://www.facebook.com/dirarubeauty/photos/a.600334530021726/1653796708008831/?ty

pe=3&theater 

 

2.2.3 Papul 

Papul adalah jerawat yang muncul di bagian bawah permukaan kulit, jika disentuh 

seperti tonjolan yang padat dan menyakitkan. Daerah kulit di sekitarnya berwarna merah 

dan bengkak. Jenis jerawat papul ini sering disebut peradangan karena iritasi yang dapat 

merusak kulit di sekitarnya. (Susanto, 2017). Contoh wajah berjerawat jenis papul dapat 

dilihat pada Gambar 2.4.  

 

https://www.facebook.com/dirarubeauty/photos/a.600334530021726/1653796708008831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dirarubeauty/photos/a.600334530021726/1653796708008831/?type=3&theater
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Gambar 2.4 Papul 

Sumber: https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/ 

 

2.2.4 Pustul 

Pustul adalah jerawat yang memiliki benjolan, bagian atas kulit bernanah berwarna 

kemerahan yang meradang. Jenis jerawat ini terjadi karena pori-pori yang tersumbat terinfeksi 

oleh bakteri. (Susanto, 2017). Contoh wajah berjerawat dapat dilihat pada Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Pustul 

Sumber: https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-

mengatasinya/ 

 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/
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2.2.5 Nodul   

Nodul adalah jerawat yang menyebabkan rasa sakit, jerawat jenis ini dimulai dari pori-

pori yang tersumbat dan terinfeksi oleh bakteri. Bakteri yang terinfeksi memasuki 

permukaan kulit dan kemudian merusak jaringan dan sel-sel di bawahnya, mengakibatkan 

pori-pori menjadi merah dan bengkak. Jenis jerawat ini akan muncul benjolan, jika benjolan 

telah mengempis, bekas jerawat biasanya muncul hitam atau gelap. (Susanto, 2017). Contoh 

wajah berjerawat jenis nodul dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 

Gambar 2.6 Nodul  

Sumber:  https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-

mengatasinya/ 

2.3 Metode Penyembuhan 

Jerawat memiliki lima jenis antara lain blackhead komedo, whitehead komedo, papul, 

pustul dan nodul. Penyebab pasti seseorang memiliki wajah dengan tingkat keparahan tinggi 

maupun ringan belum dapat diketahui dengan pasti. Faktor genetika dan lingkungan 

merupakan faktor utama seseorang dapat berjerawat.  

Berikut merupakan pencegahan jerawat pada wajah (Susanto, 2019): 

1. Mencuci muka hingga bersih. 

2. Tidak sembarangan menyentuh wajah. 

3. Mengatur pola makan. 

4. Memilih produk skincare dan makeup dengan benar. 

5. Istirahat dan tidak setres. 

6. Melakukan olahraga secara rutin. 

7. Menjaga kebersihan handphone dan sarung bantal. 

8. Produk untuk rambut hanya digunakan untuk di rambut saja. 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/jerawat/jenis-jerawat-cara-mengatasinya/
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9. Melindungi wajah dari sinar matahari. 

10. Melakukan konsultasi langsung pada dokter.  

Penulis mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan pihak AVO untuk melakukan 

penelitian dan pembangunan sistem identifikasi jenis jerawat. Maka, Tabel 2.1 merupakan 

rangkaian produk skincare dari AVO untuk mengatasi wajah berjerawat. 

Tabel 2.1 Tabel Produk AVO 

No Nama Produk Deskripsi 

1. Miraculous Refining 

Serum 

 

Serum dengan kandungan 10% AHA, 3%BHA, 2% 

Niacinamide dan Ceramide yang berfungsi 

mengeksfoliasi serta mencerahkan kulit tanpa 

meninggalkan efek kulit menjadi kering. 

2. Miraculous Refining 

Toner 

 

Eksfoliating toner dengan kandungan 5%AHA, 

1%BHA dan 2%BHA yang dilengkapi dengan 

natural ekstrak lainnya untuk memaksimalkan proses 

eksfoliasi kulit tanpa meninggalkan efek kering dan 

aman untuk kulit berjerawat. 

3. NAUFA Pure Olive 

Oil Bar Soap 

Alcohol Free, based on customer's review, this magic 

bar soap can help to heal acne quickly.  

4. Intensive Divine Day 

Cream 

 

Enriched with Almond Oil and Calendula. These 

ingredients soothes skin intensively, skin looks 

instantly refreshed and revitalized. 

5. Luminous Emulsion 

Night Cream 

 

Enriched with Immortal Flower Essential Oil from 

Corsica, France. This luxury active ingredient helps 

you to get glowing, young-look, and healthy. 

 

6. Intensive Nourishing 

Eye Cream 

Krim mata dengan tekstur ringan yang berfungsi 

maksimal untuk melembapkan kulit sekitar mata 

sehingga mata tampak lebih segar, terjaga 

elastisitasnya, dan menunda munculkan kerutan di 

bawah mata. 
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7. Perfect Hydrating 

Treatment Essence 

 

Essence ini menjadi produk paling dicari karena 

kandungannnya yang memaksimalkan perawatan 

kulit harian.  

 

2.4 Pengolahan Citra  

Pengolahan citra digital sudah merambah bidang kedokteran, industri, pertanian, dan 

lain sebagainya. Istilah-istilah yang digunakan pada pengolahan citra antara lain Image 

Processing, Image Analysis, Image Understanding, dan Image Computer Vision. Pada image 

processing input, dan output yang dihasilkan adalah citra, contohnya citra dapat 

ditransformasikan ke bentuk citra lainnya. (Darma, 2012) 

Pada tahun 1960, pengolahan citra digital sudah dimulai. Komputer dapat melakukan 

pengolahan citra dan memicu perkembangan pengolahan citra digital. Pada tahun 1964, terjadi 

perbaikan pengolahan citra yaitu perbaikan kualitas citra. Citra didefinisikan sebagai fungsi 

dua dimensi f(x, y). x sebagai koordinat spatial dan y sebagai nilai f pada setiap pasangan 

koordinat (x,y) yang disebut intensitas (intensity) atau tingkat keabuan (gray level) dari titik 

yang ada pada gambar.  (Gonzalez, 2002). 

2.5 Model Warna 

Bermacam-macam model warna untuk mengolah warna pada gambar dan cara yang 

digunakan untuk spesifikasi warna menjadi beberapa standar, salah satunya model RGB (Red, 

Green, dan Blue). Model RGB adalah suatu model yang sering digunakan dan dipresentasikan 

menggunakan tiga komponen warna tersebut.  Selain model RGB terdapat juga model HSV, 

model ini memiliki  tiga komponen yaitu Hue, Saturation, dan Value. (R. D. Kusumanto, 2011). 

Model warna digambarkan sebagai sistem koordinat pada subruang dengan model tertentu 

yang mengandung warna yang setiap warnanya diwakili satu titik. Setiap warna tersebut 

digunakan sebagai standar untuk hardware tertentu. Model RGB untuk monitor dan kamera. 

Model HSV digunakan untuk keperluan pengolahan citra.  

2.5.1 RGB (Red, Green, and Blue) 

Pada model RGB masing-masing warna memiliki rentang dari 0-255 jika ditotal menjadi 

2553 sama dengan 16.581.375 (16 k) dengan gambar yang memiliki variasi warna. (RD. 

Kusumanto, 2011).  Model RGB  terdiri dari tiga citra bidang citra yang saling lepas dan 

memiliki warna utama, yaitu : merah, hijau, dan biru pada setiap piksel. (Max R. Kumaseh, 

2013) 
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2.5.2 HSV (Hue, Saturation, and Value) 

Model HSV atau yang biasa disebut dengan HSI memiliki tiga komponen yaitu Hue, 

Saturation,  dan Value.  Jika dalam HSI komponen terdiri dari Hue, Saturation, dan Intensity. 

Model HSV dapat dilihat pada Gambar 2.7.  

 

Gambar 2.7 Model Warna HSV  

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV 

1. Hue adalah ukuran panjang gelombang yang ada pada warna-warna dominan seperti 

merah, kuning dan hijau. Gelombang tersebut diterima oleh penglihatan.  

2. Saturation adalah ukuran dari banyaknya cahaya putih yang bercampur pada hue.  

3. Value atau Intensity adalah komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kecerahan warna.  

2.6 Color Filtering 

Color filtering adalah suatu Teknik pengolahan citra yang dipakai untuk memanipulasi 

suatu citra berdasarkan warna spesifik. Teknik ini menggunakan warna untuk dapat 

membedakan objek dari latar belakang, sehingga akan menghasilkan gambar yang fokus pada 

objek. (Setiawan & Firdausy, 2016).  

Pada proses ini untuk mengenali jerawat pada wajah, objek yang mejadi fokusnya yaitu 

wajah. Peran dari segmentasi pada penelitian ini untuk memisahkan wajah dengan latar 

belakang. Sedangkan tujuan dari segmentasi wajah yaitu agar hanya objek jerawat saja yang 

dideteksi.  Contoh hasil segmentasi wajah dapat dilihat pada Gambar 2.8.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
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Gambar 2.8 Segmentasi Wajah  

2.7 Laplacian Of Gaussian  

Laplacian adalah teknik pengolahan gambar yang dapat digunakan untuk mendeteksi tepi 

objek yang dilacak dengan menemukan titik potong dengan sumbu x. Teknik ini menggunakan 

operasi konvolusi matematis untuk menghasilkan gambar yang dibutuhkan dalam proses 

berikutnya ("Laplacian/Laplacian of Gaussian", 2003). Namun Laplacian sensitif terhadap 

noise. Oleh karena itu, memerlukan filter untuk melemahkan noise dengan menggunakan 

Gaussian. Sehingga, Laplacian Of Gaussian yaitu kombinasi dari filter Gaussian dengan 

deteksi tepi laplacian.  

Karakteristik dari deteksi tepi Laplacian Of Gaussian yaitu (Usman, 2005): 

1. Penguatan tepi dengan menggunakan deteksi tepi Laplacian. 

2. Kovolusi citra dengan filter Gaussian. 

3. Lokasi tepi dapat ditentukan dengan resolusi subpiksel menggunkan interpolasi 

linear.  

4. Kriteria pelacakan dengan menemukan titik potong dengan sumbu x dalam fungsi 

turunan kedua (Laplacian) yang bersesuaian dengan puncak fungsi turunan 

pertama.  
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Hasil dari Laplacian Of Gaussian seperti yang terlihat pada gambar Gambar 2.9. 

      

Gambar 2.9 Laplacian Of Gaussian  

2.8 Haar Cascade Function  

Algoritma Haar Cascade merupakan model machine learning yang sering digunakan 

untuk pondasi aplikasi object detection (terutama face recognition) dalam image maupun 

video.  

Algoritma Haar Cascade menerapkan cascade function untuk mentraining gambar melalui 

empat tahapan utama. Empat tahapan utama yaitu (Berger, 2018) : 

1. Menentukan Haar Features 

2. Membuat gambar integral 

3. Adaboost Training 

4. Melakukan klasifikasi dengan Cascading Classifier 

OpenCV bertipe face detector biasa disebut dengan Haar Cascade Classifier. Pada sebuah 

image, face detector menguji setiap lokasi image dan mengklasifikasi “wajah” atau “bukan 

wajah”. Klasifikasi wajah menggunakan skala yang tetap, contohnya 50×50 piksel, Apabila 

face image berukuran lebih besar atau lebih kecil dari skala yang telah ditentukan maka 

classifier terus berjalan untuk mencari wajah pada image tersebut. Classifier menggunakan 

data yang telah disimpan pada file XML untuk memutuskan bagaimana klasifikasi setiap lokasi 

image. OpenCV menggunakan empat data XML untuk mendeteksi wajah profil dan tiga data 

XML untuk mendeteksi bukan wajah.  

Haar Like Feature berguna untuk deteksi objek pada digital image. Nama Haar tersebut 

merujuk pada fungsi matematika yaitu Haar Wavelet, berbentuk kotak dan memiliki prinsip 

seperti fungsi Fourier. Haar Like Feature yaitu proses image ke dalam kotak-kotak, yang 

dimana di dalam satu kotak terdapat beberapa piksel. Kotak-kotak tersebut diproses perkotak 

agar mendapatkan perbedaan nilai threshold sebagai tanda daerah gelap dan terang. Nilai-nilai 
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tersebut dijadikan sebagai dasar dalam image processing. Proses haar like feature yang banyak 

diatur pada classifier cascade.  

Gelombang haar berbentuk kotak, pada dua dimensi gelombang kotak merupakan 

pasangan persegi yang bersebelahan yaitu satu terang dan satu gelap. Haar adalah hasil dari 

pengurangan piksel rata-rata gelap dan piksel rata-rata terang. Jika didapatkan perbedaan dari 

nilai threshold maka fitur tersebut dianggap ada. Integral Image yaitu untuk menentukan ada 

atau tidak Haar feature pada setiap lokasi image. Integral Value pada setiap piksel didapat dari 

penjumlahan semua piksel diatasnya dan disebelah kirinya. Image dapat diintegrasikan sebagai 

operasi matematika perpikselnya. Proses gelombang haar dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Haar Cascade Function 

Sumber: https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-

cascade/ 

 

Pada setiap level terdapat filter yang dilatih untuk klasifikasi image yang sebelumnya 

telah di training set database dari wajah. Selama pemrosesan jika ada satu filter gagal maka 

image region diklasifikasi sebagai “bukan wajah”. Apabila filter dapat melewati image region, 

maka image region masuk pada filter selanjutnya. Image region yang telat melewati semua 

filter disebut sebagai “wajah”. Proses klasifikasi image haar dapat dilihat pada Gambar 2.11.  

 

 

 

 

 

https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-cascade/
https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-cascade/
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Gambar 2.11 Klasifikasi Cascade  

Sumber: https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-

cascade/ 

2.9  Teori Pengujian Sistem  

Metode yang digunakan untuk menguji sistem ini adalah metode Black Box Testing dan 

Single Decission Threshold.  

2.9.1 Black Box Testing 

Metode Black Box Testing atau yang biasa disebut dengan Pengujian Fungsional, yaitu 

pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional 

program. Jika dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat 

penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa dibalik bungkus hitamnya. Sama seperti Black Box 

Testing, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface), fungsionalitasnya tanpa 

mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detilnya. Metode Black Box Testing 

dapat dilihat pada Gambar 2.12.   

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-cascade/
https://gofat.wordpress.com/2012/04/12/face-detection-dengan-metoda-haar-cascade/
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3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Kelebihan Black Box Testing yaitu: 

1. Spesifikasi program dapat ditentukan di awal. 

2. Dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. 

3. Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi. 

4. Tidak perlu melihat kode program secara rinci. 

Kelemahan Black Box Testing yaitu: 

1. Cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang 

dilakukan. 

2. Pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang 

perangkat lunak internal.  

 

Gambar 2.12 Metode Pengujian Black Box 

Sumber: http://tkjpnup.blogspot.com/2013/12/black-box-testing-dan-white-box-

testing.html 

 

Pada dasarnya metode pengujian ini diterapkan di semua tingkat perangkat lunak seperti 

unit, integrasi, fungsional, sistem, dan penerimaan. Ada lima teknik dari Black Box Testing 

(Black Box dan White Box Testing, 2014) 

1. Decision Table adalah suatu cara yang digunakan untuk model logika yang rumit, 

conothnya diagram alur, if-then-else dan switch-laporan kasus. 

http://tkjpnup.blogspot.com/2013/12/black-box-testing-dan-white-box-testing.html
http://tkjpnup.blogspot.com/2013/12/black-box-testing-dan-white-box-testing.html
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2. All-pairs testing atau pairwise testing adalah metode pengujian perangkat lunak 

kombinatorial.  

3. State Transition Table adalah cara yang digunakan untuk menentukan keadaan mesin, 

cara lain menjadi diagram keadaan dan persamaan karakteristik.  

4. Equivalence Partitioning adalah teknik yang digunakan untuk menguji perangkat lunak 

dengan membagi data masukan dari unit perangkat lunak ke partisi data sehingga test 

case dapat diturunkan.  

5. Boundary Value Analysis adalah teknik yang digunakan untuk menguji  perangkat 

lunak, sehingga tes dirancang untuk mencakup perwakilan dari nilai-nilai batas. 

2.9.2 Single Decission Threshold 

Metode yang digunakan untuk pengujian sistem selanjutnya yaitu metode Sigle Decision 

Threshold. Sigle Decision Threshold adalah table yang terdiri atas banyaknya baris data uji 

yang diprediksi benar dan tidak benar dengan citra yang telah ditandai. Metode Sigle Decision 

Threshold digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sistem dalam mengenali jenis 

jerawat pada citra wajah berjerawat. Metode ini mengandung informasi yang membandingkan 

hasil deteksi jenis jerawat oleh sistem dengan hasil penandaan jerawat oleh pakar. Dalam 

penelitian ini pakar yang dimaksud yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin.  

Secara umum, ada 4 kemungkinan keputusan dan 2 tipe kesalahan yang mungkin terjadi, 

yaitu (Kusumadewi, Muhimmah, Kurniawan, & Ratnasari, 2018): 

1. True Positive (TP), yaitu presentase orang-orang yang menderita penyakit X 

(teridentifikasi positif terserang penyakit), dan model keputusan juga memutuskan 

orang-orang tersebut terserang penyakit X. 

2. True Negative (TN), yaitu presentase orang-orang yang tidak menderita penyakit 

X, dan model keputusan juga tidak memutuskan orang-orang tersebut terserang 

penyakit X.   

3. False Positive (FP), yaitu presentase orang-orang yang tidak menderita penyakit X 

(tidak teridentifikasi positif terserang penyakit), namun model keputusan 

memutuskan orang-orang tersebut terserang penyakit X. 

4. False Negative (FN), yaitu presentase orang-orang yang menderita penyakit X 

(teridentifikasi positif terserang penyakit), namun model keputusan tidak 

memutuskan orang-orang tersebut terserang penyakit X. 
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Tabel 2.2 Tabel Contingency 

  Nilai Sebenarnya  

  True  False 

 

Nilai Prediksi 

True TP FP 

False FN TN 

 

Jumlah dari nilai True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) dan False 

Negative (FN) pada Tabel 2.2, akan digunakan untuk mengukur nilai sensitivity, specificity, 

dan accuracy.  

 

Sensitivity atau yang biasa disebut True Positive Rate (TPR) merupakan parameter untuk 

mengukur presentase data positif yang teridentifikasi dengan benar, yaitu jenis jerawat yang 

yang terdeteksi sistem sama dengan jenis jerawat yang ditandai oleh pakar. Untuk menghitung 

nilai sensitivity, diformulasikan seperti Persamaan 2.1. (Kusumadewi, Muhimmah, Kurniawan, 

& Ratnasari, 2018): 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 
 ( 2.1 ) 

 

 

Specificity atau yang biasa disebut True Negative Rate (TNR) merupakan parameter untuk 

mengukur presentase data negative yang teridentifikasi dengan benar, yaitu sistem tidak 

mendeteksi objek bukan jenis jerawat. Untuk menghitung nilai specificity, diformulasikan 

seperti Persamaan 2.2 (Kusumadewi, Muhimmah, Kurniawan, & Ratnasari, 2018):  

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 
 ( 2.2 ) 

 

 

Accuracy atau yang biasa disebut dengan Proportion Correctly Classified merupakan 

proporsi hasil yang sebenarnya di antara jumlah total kasus yang diperiksa. Untuk menghitung 

nilai accuracy, diformulasikan seperti Persamaan 2.3 (Kusumadewi, Muhimmah, Kurniawan, 

& Ratnasari, 2018): 
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( 2.3 ) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁 
   

 

Skala dari sensitivity dan specificity adalah 0-1. Semakin besar nilainya maka dapat 

diartikan bahwa sistem dapat mengenali jenis jerawat dengan baik, sedangkan jika semakin 

kecil nilainya berarti sistem belum optimal dalam menganali jenis jerawat. Tujuan dari metode 

ini adalah meminimasikan presentase eror (FP dan FN). Pemilihan nilai threshold juga 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Di Indonesia sistem untuk identifikasi jerawat sudah pernah ada sebelumnya. Sistem 

tersebut menggunakan metode forward chaining yang diimplementasikan dalam bentuk 

desktop dan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic serta basis data XAMPP yang 

berjumlah tujuh data penyakit, 32 data gejala penyakit, dan 18 data tindakan pengobatan 

penyakit. Dengan menggunakan metode forward chaining dapat membantu proses identifikasi 

dengan mencocokan gejala suatu penyakit sesuai dengan aturan yang sudah ada. Setelah 

penyakit sudah diidentifikasi, sistem pakar bertugas untuk mencari tindakan perawatan dari 

penyakit yang teridentifikasi. Sistem sudah melewati proses uji coba serta validasi oleh pakar 

dengan beberapa pengguna. Hasil yang didapatkan dari pengujian tersebut yaitu 83.3% 

menunjukan aplikasi sistem pakar efektif untuk mengidentfikasi jerawat.  (Kusbianto, 

Ardiansyah, & Hamadi, 2017) 

Pengolahan Citra Digital  (Digital Image Processing) sering kali dijadikan sebagai objek 

penelitian dengan teknologi Computer Vision. Salah satu ciri dari pengolahan citra yaitu 

mengolah warna. Pengenalan warna citra digital terdapat berbagai macam model diantaranya 

model RGB, CMY, HSI, HSV dan Normalized  RGB.  (Kusumanto, Tompunu, & Pambudi, 

2011) Contoh aplikasi dari model HSV yaitu pengenalan wajah. (Aldasouqi & Hassan, 2009) 

Tahapan yang dilakukan pada proses pengenalan wajah ada 2 (dua) yaitu pemrosesan wajah 

dan deteksi wajah. (Yang, Kriegman, & Ahuja, 2002) Sistem pengenalan wajah (face 

recognition) digunakan untuk membandingkan masukan dari citra wajah dengan database 

wajah dan digunakan untuk mendeteksi wajah berjerawat atau tidak.  

Penelitian yang juga berkolaborasi dengan AVO yaitu penelitian digunakan untuk 

mendeteksi jerawat pada citra. Dengan menggunakan teknologi pengolahan citra digital, 

karakteristik dari jerawat pada citra dapat dimodelkan untuk digunakan sebagai media 
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pengenalan atau deteksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya connected-

component labeling, filter Laplacian of Gaussian, seleksi ciri luas area, eccentricity, 

meanintensity serta standar deviasi. Pengujian dilakukan dengan single decission threshold 

dengan hasil pengujian deteksi jerawat didapat nilai sensitivity 0,464 dan nilai specificity 

sebesar 0,971  (Prasetyo, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


