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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan tentang Jaringan Kulit

Struktur kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis sebagai lapisan yang

paling luar, dermis dan lapisan paling dalam subcutan atau hypodermis yang

ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Kulit (Sloane, 2003)

a. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang ketebalannya berbeda-beda

pada berbagai bagian tubuh. Epidermis melekat erat dengan dermis

disebabkan epidermis mendapatkan zat-zat makanan dan cairan antar sel dari

plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis. Pada

epidermis dibedakan atas lima lapisan kulit yaitu lapisan tanduk (stratum

corneum) yang tiap 4 minggu sekali mengalami pergantian sel kulit, lapisan

bening (stratum lucidum) yang dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk

dangan lapisan berbutir, lapisan berbutir (stratum granulosum) yang
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berfungsi sebagai tempat pembentukan keratin, stratum spinosum yang terdiri

dari sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan

protoplasma berbentuk kubus, lapisan benih (stratum germinativum atau

stratum basale) yang merupakan lapisan terbawah epidermis dan pembelahan

sel berlangsung cepat dalam lapisan ini.

b. Dermis merupakan lapisan kedua kulit yang terdiri dari saraf perasa, kelenjar

keringat, dan kelenjar minyak. Saraf perasa dalam lapisan ini berfungsi

sebagai penerima rangsangan yang dibedakan menjadi lima jenis yaitu rasa

sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan tinggi. Kelenjar keringat berfungsi

mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari

tubuh yang kegiatannya dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi dan

obat-obat tertentu. Sedangkan kelenjar minyak mengeluarkan lemak yang

meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut.

c. Hypodermis mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada

area tubuh, dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah. Lapisan

hypodermis ini memiliki fungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan

bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai

cadangan makanan (Sloane, 2003).

Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam

gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah

mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus

(keratinisasi dan pelepasan sel-sel kulit ari yang sudah mati), respirasi dan

pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, sebagai reseptor stimulus
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yang berasal dari lingkungan serta pembentukan pigmen melanin untuk

melindungi kulit dari bahaya sinar ultra violet matahari.

Jaringan kulit manusia dan mencit memiliki kemiripan dalam hal anatomi

dan fisiologi namun memiliki perbedaan dalam hal ketebalan jaringan seperti

yang terdapat pada Gambar 2.2. Sedangkan Gambar 2.3 menunjukkan jaringan

kulit yang telah dipapari laser Nd:YAG.

Gambar 2.2 Jaringan kulit manusia (kiri) dan mencit (kanan)
(Gudjonsson et.al, 2007)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada gambar (1) merupakan tampilan

jaringan kulit normal dalam mikroskop digital yang terdiri dari lapisan epidermis,

dermis dan hipodermis yang ditandai dengan huruf a, b dan c. Sedangkan pada

gambar (2) merupakan jaringan kulit rusak dengan adanya pendarahan (bleeding)

dan lubang. Lubang ditandai dengan huruf d dan pendarahan (bleeding) ditandai

dengan adanya warna yang lebih merah di sekitar lubang.
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a

b

c d

(1) (2)
Gambar 2.3 Jaringan kulit dalam mikroskop digital

(1) Jaringan kulit normal (2) jaringan kulit yang telah rusak
Keterangan (a) lapisan epidermis (b) lapisan dermis (c) lapisan hipodermis

(d) lubang (Pribadi, 2011)

2.2 Laser Nd:YAG

Laser Nd:YAG merupakan laser zat padat yang digunakan di berbagai

aplikasi yang berhubungan dengan panas dan sifat mekanis (Apsari, 2009). Bahan

aktif laser Nd:YAG adalah ion Nd3+ yang dimasukkan dalam jaringan Y3Al5O12

(yang dinyatakan oleh symbol YAG, singkatan Yttrium Aluminium Garnet).

Laser Nd:YAG terdiri dari kristal padat yaitu Yttrium Aluminium Garnet.

Kristal tersebut didopping dengan neodymium yang memproduksi energi sinar

laser ketika disinari oleh pencahayaan dari flash lamps. Ada tiga frekuensi yang

dapat dihasilkan oleh laser Nd:YAG yaitu 532 nm, 1064 nm dan 1318 nm, akan

tetapi panjang gelombang laser Nd:YAG yang sering digunakan adalah 1064 nm.

Frekuensi ini berada pada daerah inframerah dekat pada spektrum gelombang

elektromagnetik (Apsari, 2009).

Laser Nd:YAG dengan panjang gelombang 1064 nm mempunyai

kemampuan yang baik untuk menembus kedalaman jaringan kulit dibandingkan
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panjang gelombang yang lain (Pribadi, 2011) dan mempunyai sifat koagulasi yang

sempurna pada jaringan, walaupun ada efek termal yang terjadi ketika mendekati

spektrum cahaya tampak berupa efek ablasi (Apsari, 2009). Adapun diagram aras

energi laser Nd:YAG disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Diagram aras energi laser Nd:YAG (Apsari, 2009)

Ketika laser Nd:YAG mulai dipaparkan, energi ion Nd yang pada awalnya

berada di tingkat tertinggi mulai menurun diakibatkan oleh radiasi cahaya sesuai

dengan jumlah tingkat energi. Ketika energi ion Nd berada di tingkat rendah,

energi ion Nd akan perlahan-lahan meningkat. Hal itu berlangsung selama

pemaparan laser terjadi. Proses perubahan energi ion Nd tersebut sering disebut

dengan sistem pemompaan secara optis (optical pumping) (Apsari et. al, 2008).

Pada saat sinar laser bertumbukan dengan jaringan (keras/lunak), terjadi

fenomena pemantulan (reflection), pembiasan (refraction), penyerapan

(absorption) dan hamburan (scattering) (Apsari, 2009). Fenomena tersebut

ditunjukkan pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5 Geometri pemantulan (reflection), pembiasan (refraction), absorpsi
(absorption) dan hamburan (scattering) (Niemz, 2007)

Pemantulan (reflection) didefinisikan sebagai radiasi elektromagnetik yang

dikembalikan oleh permukaan dimana permukaan merupakan batas antara dua

bahan yang berbeda indeks bias seperti udara dan jaringan. Pembiasan (refraction)

muncul disebabkan karena adanya perbedaan indeks bias. Absorpsi (absorption)

terjadi disebabkan karena sebagian energi dikonversi menjadi energi lain yaitu

dari energi cahaya menjadi energi panas. Scattering merupakan hamburan sinar

dan perubahan arah perambatan sinar (Niemz, 2007).

Namun pada penelitian ini difokuskan pada fenomena absorpsi

(absorption). Berawal dari fenomena tersebut, beberapa interaksi terjadi pada

jaringan yang timbul saat pemaparan laser Nd:YAG adalah fotokimia

(photochemical), fototermal (phototermal), fotoablasi (photoablastion), plasms-

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 semakin meningkat (fototermal) yang menyebabkan terjadinya
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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. Munculnya lubang

merupakan salah satu indikator kerusakan pada jaringan kulit mencit (mus

musculus) yang digunakan pada penelitian ini (Pribadi, 2011). Lubang akibat

paparan Laser Nd:YAG apabila dilihat dari sudut pandang atas terlihat seperti

lingkaran sehingga untuk mengetahui besar lubang dilakukan pengukuran

diameter lubang.

Indikator kerusakan jaringan kulit adalah munculnya lubang dengan

diameter yang besarnya bergantung pada panjang gelombang (wavelength),

jangka waktu pemodulasian (pulse duration), kerapatan energi (energy density)

dan besar kerapatan daya (power density), spot size, repetition rate, waktu

pemaparan (exposure time) (Apsari, 2009). Pada penelitian Pribadi (2011), laser

Nd:YAG yang digunakan mempunyai panjang gelombang 1064 nm, panjang

gelombang satu pulsa ( λpulse ) sebesar 0,3 m, pulse duration sebesar 10 sekon,

repetition rate sebesar 10 Hz, exposure time selama 10 sekon. Dalam penelitian

tersebut, dosis energi yang digunakan sebesar 18,8–53,8 J/cm2 dengan tegangan

pumping sebesar 540–620 V dan 740 V.

Karakterisasi dosis energi yang berupa kerapatan energi (energy density)

didapatkan dari pengukuran rata-rata energi pulsa tunggal dari photodetector

dibagi dengan besarnya diameter berkas pada burn paper. Hasil karakterisasi
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dosis energi laser Nd:YAG adalah kerapatan energi (energy density) dan

kerapatan daya (power density). Hasil karakterisasi dari dosis energi laser

Nd:YAG disajikan pada Tabel 2.1 (Pribadi, 2011).

Tabel 2.1 Hasil karakterisasi dosis energi laser Nd:YAG
Tegangan
pumping

(V)

Energi per
Pulsa

x 10-3 (J)

Diameter
berkas
(cm)

Luas berkas
(cm2)

Kerapatan
Energi
(J/cm2)

540 8,5 0,24 0,05 0,188
550 12,7 0,26 0,05 0,239
560 17,0 0,32 0,08 0,211
570 21,9 0,36 0,10 0,215
580 27,5 0,37 0,11 0,256
590 33,6 0,37 0,11 0,313
600 38,9 0,41 0,13 0,295
610 44,3 0,42 0,14 0,320
620 49,3 0,42 0,14 0,357
740 114,3 0,52 0,21 0,538

2.3 Mikroskop Digital

Mikroskop (bahasa yunani micros = kecil, scopein = melihat) adalah alat

yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata

kasar. Mikroskop merupakan alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang

memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di bidang

fokal dari lensa tersebut (Giancoli, 2001).

Gambar 2.6 Mikroskop digital (Hartati et.al, 2011)
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Mikroskop digital merupakan perkembangan dari mikroskop analog yang

menggunakan webcam untuk output yang berupa image atau citra digital. Pada

mikroskop digital, letak mata pengamat digantikan oleh webcam sehingga gambar

dapat diamati melalui monitor baik LCD maupun PC sehingga lensa mata tidak

perlu berakomodasi dalam melakukan pengamatan menggunakan mikroskop

digital. Pada mikroskop digital, perbesaran total yang terjadi merupakan hasil

perkalian antara perbesaran mikroskop (perbesaran lensa objektif) dan perbesaran

webcam. Perbesaran total yang digunakan akan berpengaruh dalam perhitungan

kalibrasi diameter yang digunakan dalam proses pengukuran diameter lubang

(Hartati et.al, 2011). Dalam penelitian ini, perbesaran total yang digunakan

sebesar 120 x dengan perbesaran mikroskop 10 x dan perbesaran webcam 12 x.

Metode penentuan lubang pada image didasarkan pada penelitian Pribadi (2011).

Pada umumnya, mikroskop digital telah dilengkapi dengan software untuk

men-capture video menjadi citra digital. Akan tetapi dalam penelitian ini,

program tersebut tidak digunakan sehingga diperlukan bantuan sebuah frame

grabber.

2.4 Frame Grabber

Frame grabber merupakan software yang mengubah video menjadi citra

digital. Sebuah citra digital terbentuk dari sebuah frame yang terdiri dari piksel-

piksel. Bila sebuah frame memiliki keanekaragaman piksel, maka frame tersebut

akan membentuk pola gambar. Di dalam sebuah piksel terdapat informasi

mengenai warna merah (red), hijau (green), dan biru (blue) beserta persentase

masing-masing warna-warna tersebut. Informasi warna dan persentase
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perbandingan tiga warna tersebut yang akan ditampilkan pada layar komputer

(Gunadhi, 2002). Dalam penggunaannya, frame grabber dapat digunakan apabila

driver webcam telah terinstal sebelumnya.

Frame grabber dibuat menggunakan bahasa pemograman Delphi yang

telah menyediakan komponen yaitu DSPack 2.3.4 dalam hal webcam sehingga

mempermudah user dalam membuat pemograman (Kurniawan, 2011). Hasil dari

frame grabber adalah berupa citra digital.

2.5 Tinjauan tentang Citra Digital

Citra sendiri dalam bahasa pemograman merupakan matriks dua dimensi

dari fungsi intensitas cahaya sehingga referensi citra menggunakan dua buah

variable yang menunjuk pada posisi bidang dengan sebuah fungsi intensitas

cahaya yang dapat dituliskan sebagai f(x,y) dimana f adalah nilai amplitude pada

koordinat spasial (x,y). Sehingga konversi sistem koordinat citra diskrit

ditunjukkan pada Gambar 2.7.

(0,0)

Citra

f(x,y)

Gambar 2.7 Sistem koordinat citra diskrit (Sutoyo et.al, 2009)

Citra digital adalah citra kontiyu f(x,y) yang sudah didiskritkan baik

koordinasi spasial maupun tingkat kecerahannya. Kata kontiyu disini menjelaskan

bahwa index x dan y hanya bernilai bulat. Citra digital dapat dianggap sebagai

matriks ukuran M dan N yang baris dan kolomnya menunjukkan titik-titiknya

seperti pada persamaan berikut ini :
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x = f (x,y) = f (0,0) f(0,1) … f(0,N-1)

f(1,0) f(1,1) … f(1,N-1)

… … … …

f(M-1,0) f(M-1,1) … f(M-1,N-1)

Citra digital dibedakan menjadi dua macam yaitu citra berwarna dan citra

tidak berwarna. Pada citra berwarna, warna piksel yang ditampilkan pada layar

monitor merupakan campuran dari tiga warna dasar yaitu merah, hijau dan biru

dengan nomor warna dasar mulai dari 1 hingga 3. Setiap nomor warna dasar

menginformasikan intensitas dalam menyusun suatu warna yang nilainnya

berkisar dari 0 hingga 255 pada resolusi 8 bit. Sedangkan pada citra tidak

berwarna, warna piksel hanya terdiri dari satu warna yaitu abu-abu (grayscale)

(Sutoyo et.al, 2009).

2.6 Format file bmp

Sebuah format file citra harus dapat menyatukan kualitas citra, ukuran file

dan kompabilitas dengan berbagai aplikasi. Format file citra yang biasa digunakan

adalah bitmap (.bmp), tagged image format (.tif,.tiff), portable network graphics

(.png),JPEG (.jpg). Setiap format memiliki karakteristik masing-masing.

Pada umumnya, format file citra yang digunakan dalam pengolahan citra

adalah bmp. Bmp (windows bitmap) adalah salah satu format file yang paling

sederhana. Format file ini mendukung penyimpanan informasi untuk image

berwarna dan image grayscale. Citra bitmap menyimpan data kode citra secara

digital dan lengkap (cara penyimpanan per piksel). Setiap piksel pada format file

ini disimpan menggunakan 1 byte utuh sehingga ukuran file yang dihasilkan oleh

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Desain Sistem Kerusakan Jaringan Dermis dari Citra 
Mikroskop Digital Menggunakan Ekstraksi Fitur

Ima Kurniastuti



18

format bitmap cenderung besar. Hal itu menyebabkan citra dalam format file bmp

tidak dimampatkan sehingga tidak ada informasi yang hilang. Citra bmp

dipresentasikan dalam bentuk matriks atau dipetakan dengan menggunakan

bilangan biner atau sistem bilangan yang lain. Citra ini memiliki kelebihan

memanipulasi warna dan mampu menunjukkan kehalusan gradasi bayangan dan

warna dari sebuah image (Sutoyo et.al, 2009).

2.7 Ekstraksi Fitur

Fitur merupakan karakteristik unik dari suatu objek. Fitur dibedakan

menjadi dua yaitu fitur alami dan fitur buatan. Fitur alami memiliki pengertian

sebagai bagian yang selalu ada pada citra, misalnya kecerahan dan tepi objek.

Sedangkan fitur buatan merupakan fitur yang diperoleh dengan operasi tertentu

pada gambar, misalnya histogram tingkat keabuan (Gualtieri et.al, 1985). Jadi,

ekstraksi fitur adalah proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang

membedakan suatu objek dari objek yang lain (Putra, 2010).

Ekstraksi fitur terbagi menjadi tiga macam yaitu :

a. Ekstraksi fitur bentuk

Bentuk dari suatu objek adalah karakter konfigurasi permukaan yang

diwakili oleh garis dan kontur. Fitur bentuk dikategorikan bergantung pada teknik

yang digunakan. Kategori tersebut adalah berdasarkan batas (boundary-based)

dan berdasarkan daerah (region-based). Teknik berdasarkan batas (boundary-

based) menggambarkan bentuk daerah dengan menggunakan karakteristik

eksternal, contohnya adalah piksel sepanjang batas objek. Sedangkan teknik
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berdasarkan daerah (region-based) menggambarkan bentuk wilayah dengan

menggunakan karakteristik internal, contohnya adalah piksel yang berada dalam

suatu wilayah.

Fitur bentuk yang biasa digunakan adalah

1. Wilayah (area) yang merupakan jumlah piksel dalam wilayah digambarkan

oleh bentuk (foreground).

2. Lingkar (perimeter) adalah jumlah dari piksel yang berada pada batas dari

bentuk. perimeter didapatkan dari hasil deteksi tepi.

3. Kekompakan (compactness)

4. Euler number atau faktor E adalah perbedaan antara jumlah dari connected

component (C)dan jumlah lubang (H) pada citra.

Pada Gambar 2.8 merupakan contoh fitur bentuk pada citra payudara.

(a) (b) (c) (d)

(e)
Gambar 2.8 Fitur bentuk pada citra payudara (a) area pada citra

(b) area pada payudara (c) perimeter pada citra (d) perimeter pada payudara
(e) euler number pada citra (Nahari, 2010)
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b. Ekstraksi fitur tekstur

Pada ekstraksi fitur ini, fitur pembeda adalah tekstur yang merupakan

karakteristik penentu pada citra. Teknik statistik yang terkenal untuk ekstraksi

fitur adalah matriks gray level co-occurrence. Teknik tersebut dilakukan dengan

melakukan pemindaian untuk mencari jejak derajat keabuan setiap dua buah

piksel yang dipisahkan dengan jarak d dan sudut θ yang tetap. Biasanya sudut

yang digunakan adalah 0ᵒ, 45ᵒ, 90ᵒ, dan 135ᵒ.

c. Ekstraksi fitur warna

Pada ekstraksi fitur warna, ciri pembeda adalah warna. Biasanya ekstraksi

fitur ini digunakan pada citra berwarna yang memiliki komposisi warna RGB (red,

green, blue) (Nahari, 2010). Dalam citra jaringan kulit terdapat tiga fitur yaitu

fitur jaringan normal, fitur pendarahan (bleeding), dan lubang yang ketiga fitur

tersebut memiliki tingkat keabuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini tipe ekstraksi fitur yang digunakan adalah ekstraksi fitur warna.

Ekstraksi fitur warna biasanya menggunakan histogram.

2.8 Histogram

Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai

intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah

histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan dari intensitas pada citra tersebut.

Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan (brightness)

dan kontras (contrast) dari sebuah citra. Pada citra berwarna 24 bit, histogram

terdiri dari 3 buah histogram warna dasar yaitu histogram red (R), green (G), dan
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blue (B) dengan masing-masing histogram terdiri dari nilai tingkat keabuan 0–255.

Contoh sebuah histogram citra disajikan pada Gambar 2.9 dengan i adalah

intensitas 0 – 255 dan hi adalah histogram dari intensitas i.

Gambar 2.9 Histogram citra (Putra, 2010)

Pada histogram akan terlihat adanya puncak histogram yang menunjukkan

intensitas piksel yang menonjol. Lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras

dari citra. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang (overexposed) atau terlalu

gelap (underexposed) memiliki histogram yang sempit. Histogram hanya terlihat

menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Citra yang baik memiliki

histogram yang mengisi daerah keabuan secara penuh dengan distribusi yang

merata pada setiap nilai intensitas piksel. Perbedaan histogram pada citra gelap,

citra terang, citra normal (normal brightness), dan normal brightness dan high

contrast ditunjukkan pada Gambar 2.10 (Putra, 2010).

Pada Gambar 2.10, histogram citra gelap terlihat mengumpul pada sisi kiri

dari intensitas. Demikian juga dengan histogram citra terang yang mengumpul

pada sisi kanan dari intensitas. Pada histogram citra normal, histogram terletak di

sisi tengah intensitas. Sedangkan citra dengan normal brightness dan high

contrast memiliki histogram dengan rentang intensitas sempit dan dipusatkan
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pada sisi tengah intensitas. Histogram merupakan dasar untuk berbagai teknik

pemrosesan domain spasial sehingga efektif untuk peningkatan kualitas citra,

kompresi gambar dan segmentasi (Gonzales, 2008).

Gambar 2.10 Histogram dari (a) citra gelap, (b) citra terang, (c) citra
normal (normal brightness), (d) citra normal brightness dan high contrast

(Putra, 2010)

2.9 Segmentasi Warna

Segmentasi adalah pembagian citra menjadi beberapa daerah berdasarkan

sifat-sifat tertentu dari citra yang dapat dijadikan pembeda. Daerah yang dimaksud

adalah sekumpulan piksel yang berdekatan yang memiliki sifat yang sama.

Sehingga segmentasi warna adalah proses membagi citra menjadi daerah-daerah

(region) berdasarkan warna (Gonzales, 2008). Warna merupakan sebuah fitur

dalam ruang warna (color-space) 3-dimensi RGB yang berisi informasi yang

berkenaan dengan distribusi spectral cahaya. Dalam RGB, kedekatan antara dua

warna dapat dianggap seperti jarak antara dua buah titik sehingga hasil yang

didapatkan lebih akurat dan daerah yang dihasilkan hampir mendekati daerah

aslinya. Segmentasi ini hanya dapat dilakukan pada citra berwarna. Dalam analisa
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citra berwarna, deskripsi dari region citra dibentuk dengan menggunakan

histogram warna (color histogram) (Hermawati, 2005).

Teknik segmentasi warna dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam

yaitu berbasis histogram (histogram-based), batas (boundary-based), daerah

(region-based), dan kecerdasan buatan (artificial intelligent-based). Teknik

berbasis histogram umumnya digunakan pada citra grayscale dan citra berwarna.

Pada citra berwarna, segmentasi berbasis histogram dilakukan dengan

menggabungkan tiga ambang (threshold) yang diperoleh dari setiap kanal warna.

Thresholding dilakukan di setiap komponen R (Red), G (Green), dan B (Blue)

untuk menghasilkan nilai-nilai ambang yang digunakan sebagai basis proses

pengelompokan tanpa pengawalan (unsupervised clustering). Pada teknik berbasis

batas (boundary-based), deteksi tepi digunakan untuk mencari batas suatu objek.

Teknik ini berdasarkan kenyataan bahwa intensitas piksel akan berubah dengan

cepat pada batas dua daerah (Aryuanto et.al, 2008).

Pada teknik berbasis daerah (region-based), piksel dikelompokkan sesuai

dengan kriteria keseragaman. Contoh dari teknik ini adalah pertumbuhan daerah

(region growing) serta teknik pemisahan dan penggabungan (split and merge).

Pada teknik pertumbuhan daerah (region growing), dilakukan pengelompokan

piksel-piksel menjadi daerah yang lebih besar berdasarkan kriteria yang sudah

ditentukan. Teknik  ini dimulai dari satu set titik-titik awal dan selanjutnya

menumbuhkan daerah-daerah dengan menambahkan setiap piksel tetangga dari

titik-titik awal di atas yang mempunyai kesamaan ciri, seperti nilai keabuan atau

warna. Teknik pemisahan dan penggabungan (split and merge) diawali dengan
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membagi suatu citra menjadi beberapa daerah dan selanjutnya menggabungkan

dan/atau memisahkan daerah-daerah untuk memenuhi kriteria yang sudah

ditentukan. Teknik berbasis daerah ini (region-based) memiliki dua kelemahan

utama yaitu teknik pertumbuhan daerah, pemisahan dan penggabungan sangat

tergantung pada kriteria global yang ditentukan di awal. Sementara itu, teknik

pertumbuhan daerah tergantung juga pada piksel awal yaitu piksel awal yang

digunakan, dan urutan dari proses yang dilakukan (Ikonomakis et.al, 2000).

Pada citra berwarna, fitur yang paling umum digunakan dalam proses

segmentasi adalah fitur warna seperti yang dikemukakan oleh Saikumar et. al

(2011). 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%. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini dilakukan segmentasi warna dengan menggunakan

rentang intensitas fitur jaringan normal, pendarahan (bleeding), dan lubang yang

dihasilkan dari proses ekstraksi fitur.

2.10 Delphi

Delphi merupakan suatu bahasa pemograman yang memberikan berbagai

fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemograman ini terletak

pada produktivitas, kualitas, software development, kecepatan komplikasi, pola

desain yang menarik serta diperkuat dengan pemograman yang terstruktur. IDE

atau Integrated Development Environment merupakan lingkungan kerja yang
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disediakan oleh Delphi untuk para user dalam mengembangkan proyek aplikasi.

IDE dalam program Delphi terbagi menjadi delapan bagian utama yaitu : Main

Menu, Toolbar, Componen Palette, Form Designer, Code Editor, Object

Inspector, Code Explorer, dan Object Treeview. Bagian-bagian Delphi beserta

keterangan disajikan pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.2 (Fadlisyah et.al, 2010).

Gambar 2.11 Bagian-bagian delphi (Fadlisyah et.al, 2010)

Tabel 2.2 Bagian-bagian Delphi beserta keterangan
No. Bagian-bagian Delphi Keterangan
1. Main Menu -
2. Toolbar Memuat sejumlah icon untuk keperluan

pengoperasian dengan cepat
3. Component Palette Memuat sekumpulan representatif icon

berbagai komponen pada  VCL (Visual
Component Library)

4. Object Inspector Memuat tab property dan events
5. Code editor Tempat penulisan listing program
6. Form Designer Tempat perancanngan tampilan program
7. Object Treeview Diagram pohon berbagai komponen

yang digunakan
8. Code explorer Memudahkan user untuk berpindah antar

file unit dan memuat diagram pohon
yang merepresentasikan semua type,
class, property, method, global dan
routine global variable yang telah
didefinisikan di dalam unit.
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Delphi menyediakan komponen DSPack 2.3.4 yang merupakan

sekumpulan komponen dan class untuk menuliskan berbagai aplikasi multimedia

menggunakan MS Direct Show dan DirectX technologies. Direct Show adalah

teknologi Microsoft Windows Application Programing Interface (API) yang

memudahkan sebuha aplikasi berbasis Windows untuk dapat berinteraksi dan

mengontrol Windows media input device seperti webcam. Directshow juga dapat

digunakan untuk memutar file audio atau video. Directshow merupakan sebuah

sistem dalam bentuk modular dimana data audio dan video diterjemahkan sebagai

data stream dan terdapat software module yang dapat mengontrol dan berinteraksi

dengan data stream tersebut. Microsoft Directshow tersusun dari dua bagian yaitu

filter dan filtergraph. Filter adalah komponen terkecil dari directshow sedangkan

filtergraph adalah gabungan dari beberapa filter yang membentuk sebuah fungsi

tertentu.

DSPack 2.3.4 dapat didownload dari website www.progdigy.com. DSPack

2.3.4 secara lengkap terdiri dari tujuh komponen yaitu FilterGraph, VideoWindow,

SampleGrabber, Filter, ASFWriter, DSTrackBar, DSVideoWindowEx2. Fungsi

dari masing-masing komponen ditunjukkan pada Tabel 2.3 (Kurniawan, 2011).

Tabel 2.3 Fungsi komponen DSPack 2.3.4
No. Komponen Fungsi
1. FilterGraph Mentransformasi filter
2. VideoWindow Menampilkan data stream video ke dekstop
3. Filter Melakukan live capture dari device webcam
4. SampleGrabber Mengambil stream data video menjadi file gambar

(.bmp)
5. ASFWriter Menulis live stream video dari webcam
6. DSTrackBar Penunjuk posisi stream data dalam aplikasi

memutar file video
7. DSVideoWindow

Ex2
Menampilkan data stream video ke dekstop
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2.11 Matrox Inspector 2.1

Matrox Inspector merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengambilan

citra, pengolahan, analisis, tampilan dan penyimpanan. Berdasarkan Matrox

Imaging Library (MIL), Matrox Inspector memberikan point-and-click akses ke

sebuah fungsi yang dioptimalkan untuk pengolahan gambar, pencocokan pola,

analisis gumpalan, pengukuran, kalibrasi dan kompresi citra. Matrox Inspector

biasanya digunakan oleh ilmuwan, teknisi dan insiyur sebagai alat pelengkap

untuk melakukan dan mengotomasi perbaikan kualitas citra dan pengukuran.

Matrox Inspector memiliki beberapa keunggulan yaitu :

a. mudah digunakan dan dapat digunakan pada Microsoft Windows 2000,

Windows XP dan Windows 7.

b. mendapatkan citra dari berbagai sumber video

c. memuat dan menyimpan citra dalam berbagai format file

d. sebagai alat analisis dan pengolahan citra yang akurat

e. dapat mengkalibrasi citra dan melakukan pengukuran secara real-time

Dalam penelitian ini, Matrox Inspector digunakan sebagai alat untuk

mengkalibrasi citra. Kalibrasi citra disediakan untuk memperbaiki distorsi visual

dan memungkinkan pengukuran secara real-time. Matrox Inspector digunakan

untuk mengkompensasi penyimpangan lensa, aspek rasio, rotasi

dan perspektif pandangan, dan mengubah posisi dan pengukuran

dalam citra dari pixel ke satuan sebenarnya. Sebuah kalibrasi

pemetaan dibuat menggunakan kotak gambar sederhana. Titik asal dan sudut

ditetapkan berdasarkanobjek dalam foto. Pemetaan Kalibrasi dimuat dan disimpan
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sebagai file MIL AMK. Contoh pengkalibrasian citra menggunakan Matrox

Inspector 2.1 ditunjukkan pada Gambar 2.12 (Matrox, 2011).

Gambar 2.12 Kalibrasi citra menggunakan Matrox Inspector 2.1
(Matrox, 2011)
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