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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kerusakan jaringan kulit akibat paparan laser Nd:YAG secara berlebih

akan menyebabkan kulit tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlindungan

tubuh terhadap gangguan dari luar akan melemah. Kerusakan jaringan kulit yang

terjadi akibat paparan laser Nd:YAG berupa pendarahan (bleeding) dan lubang

(Pribadi, 2011). Hal itu disebabkan karena adanya fenomena interaksi yang timbul

saat pemaparan laser Nd:YAG terhadap jaringan kulit. Fenomena interaksi

tersebut adalah fotokimia (photochemical), fototermal (phototermal), fotoablasi

(photoablastion), plasma-induced ablation dan fotoakustik (photodisruption).

Fenomena interaksi yang terjadi pertama kali adalah fotokimia (photochemical)

yang menyebabkan terjadinya efek kimia dan reaksi antara makrokolekul dan

jaringan saat energi laser diserap oleh jaringan kulit. Setelah terjadi efek kimia,

temperatur pada jaringan akan meningkat (fototermal) yang menyebabkan

terjadinya penguapan molekul air pada jaringan kulit dan letupan jaringan kulit

yang ditandai dengan penyemburan pecahan-pecahan jaringan kulit serta proses

ablasi (fotoablasi). Proses ablasi tersebut akan diikuti dengan pembentukan

plasma (plasma-induced ablation) dan pembangkitan shock wave

(photodistruption) yang menyebabkan munculnya lubang pada jaringan kulit.

Dalam penelitian Pribadi (2011) dilakukan pemaparan laser Nd:YAG

terhadap jaringan kulit mencit (mus musculus) dengan tegangan pumping sebesar
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540-620 V dan 740 V dan dosis energi sebesar 18,8 J/cm2–53,8 J/cm2. Dengan

perlakuan perbedaan besar dosis energi menyebabkan dampak yang muncul pada

jaringan kulit akan berbeda. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa

tegangan pumping yang menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit adalah

590–620 V dan 740 V serta dosis energi sebesar 29,5-53,8 J/cm2. Dalam

penelitian ini, digunakan preparat jaringan kulit mencit (mus musculus) baik

jaringan normal maupun jaringan rusak yang merupakan hasil penelitian Pribadi

(2011) sebagai sampel image yang diteliti.

Pribadi (2011) membedakan antara jaringan kulit normal dengan jaringan

kulit rusak dengan berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidang dermatologi.

Selain itu, pada penelitian tersebut dilakukan pengukuran diameter lubang yang

dilakukan secara manual yaitu dengan memanfaatkan garis pada lensa okuler yang

telah dikalibrasi terlebih dahulu dengan garis pada mikrometer obyektif. Dengan

dilakukannya pengukuran secara manual maka waktu yang dibutuhkan cukup

lama. Selain itu pada penelitian tersebut dilakukan pemotretan secara manual

untuk pengambilan citra dari jaringan kulit mencit (mus musculus). Pengambilan

citra harus dilakukan saat pengamatan preparat menggunakan mikroskop

binokuler sehingga citra yang dihasilkan kurang fokus. Meski citra yang

dihasilkan tergolong fokus, keadaan untuk menghasilkan citra tersebut akan sulit

terulang kembali dikarenakan pengambilan citra dilakukan dengan tangan yang

mudah bergeser. Jadi waktu total untuk melakukan pengukuran diameter dan

kedalaman lubang cukup lama. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu

pengukuran, dilakukan pengukuran diameter lubang secara digital yaitu dengan
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metode ekstraksi fitur yang didasarkan pada intensitas pendarahan dan lubang

pada citra.

Penelitian ini diawali dengan mendapatkan citra digital dari preparat

jaringan kulit mencit (mus musculus). Pengambilan citra dilakukan dengan

menggunakan mikroskop digital. Mikroskop digital merupakan mikroskop cahaya

yang telah dimodifikasi dengan kamera digital dan telah terhubung dengan

perangkat lunak komputer (Fifin, 2010). Pada umumnya, mikroskop digital telah

dilengkapi dengan program yang men-capture video menjadi citra digital. Akan

tetapi dalam penelitian ini, program tersebut tidak digunakan sehingga diperlukan

bantuan sebuah frame grabber. Frame grabber merupakan program yang

fungsinya mengubah video menjadi citra digital (Gunadhi, 2002). Dalam

penggunaannya, frame grabber dapat digunakan apabila driver kamera telah

terinstal sebelumnya. Frame grabber dibuat menggunakan pemograman Delphi.

Pemograman Delphi digunakan dalam penelitian ini karena Delphi memiliki

komponen khusus dalam capture video yaitu DSPack 2.3.4 (Kurniawan, 2011).

Hasil akhir dari frame grabber adalah citra digital yang merupakan citra

kontiyu f(x,y) yang sudah didiskritkan baik koordinasi spasial maupun tingkat

kecerahannya. Untuk mempermudah proses pengidentifikasian lubang, dilakukan

metode ekstraksi fitur, proses untuk mendapatkan fitur-fitur yang membedakan

suatu objek dari objek yang lain (Putra, 2010). Dalam citra digital jaringan kulit

terdapat tiga fitur yang digunakan yaitu fitur jaringan normal, fitur pendarahan

(bleeding), dan fitur lubang. Ketiga fitur tersebut memiliki tingkat keabuan yang

berbeda. Oleh karena itu, tipe ekstraksi fitur yang digunakan adalah ekstraksi fitur
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warna. Ekstraksi fitur warna diperoleh dari data histogram. Histogram adalah

grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan tiap tingkat keabuan yang

terdapat dalam citra. Metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah segmentasi

warna. Saikumar et. al (2011) menyatakan bahwa fitur yang paling umum dalam

proses segmentasi pada citra berwarna adalah warna. Sedangkan Phung et. al

(2003) melakukan penelitian mengenai segmentasi terhadap kulit manusia. Fitur

yang digunakan adalah fitur warna. Untuk mendapatkan daerah kulit,

menggunakan rentang warna kulit yang dihasilkan dari segmentasi warna.

Presentase error dalam segmentasi warna relatif kecil yaitu 15,3%.

Penelitian ini menggunakan pemograman Delphi sebagai program

pendukung disebabkan karena Delphi menyediakan berbagai fasilitas pembuatan

aplikasi visual mulai dari capture video hingga image processing. Selain itu,

Delphi merupakan pemograman terstruktur sehingga cocok bagi pemula

(Kurniawan, 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah desain pemograman Delphi dengan metode ekstraksi fitur

dapat menentukan citra jaringan kulit normal dan citra jaringan kulit rusak

yang telah dipapari laser Nd:YAG ?

2. Bagaimanakah kinerja sistem deteksi kerusakan jaringan dermis dengan

metode ekstraksi fitur yang telah didesain sehingga dapat digunakan untuk

menentukan citra jaringan normal dan citra jaringan rusak?
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1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, sampel yang digunakan adalah preparat

jaringan kulit mencit (mus musculus) akibat paparan laser Nd:YAG hasil

penelitian Pribadi (2011).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendesain pemograman Delphi dengan metode ekstraksi fitur untuk

menentukan citra jaringan kulit normal dan citra jaringan kulit rusak yang

telah dipapari laser Nd:YAG.

2. Mengetahui kinerja sistem deteksi kerusakan jaringan dermis dengan

metode ekstraksi fitur yang telah didesain sehingga dapat digunakan untuk

menentukan citra jaringan normal dan citra jaringan rusak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membantu tenaga medis dalam menentukan citra jaringan kulit normal dan

citra jaringan kulit rusak akibat paparan laser Nd:YAG sehingga tidak

perlu berkonsultasi pada para Dermatologi.

2. Sebagai alat bantu dokter dalam mendeteksi tingkat kerusakan pada

jaringan kulit akibat paparan laer Nd:YAG.
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3. Sistem deteksi kerusakan jaringan kulit dengan metode ekstraksi fitur yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian awal sebagai alat bantu

deteksi kerusakan jaringan kulit secara komputasi.
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