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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jaringan Komputer dan

Laboratorium Teknobiomedik Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Airlangga selama 5 bulan mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2012.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah preparat jaringan kulit

mencit (Mus Musculus) dari hasil penelitian Pribadi (2011).

3.2.2 Alat Penelitian

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

Notebook Compaq Core 2 Duo, mikroskop digital dari hasil penelitian Suganda

dan Pratiwi (2011), dan Delphi 6.0 dan Matrox  Inspector 2.1 sebagai software

pendukung.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu tahap

pengambilan data dan tahap pemrosesan data seperti pada Gambar 3.1. Tahap
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pengambilan data (warna biru) dilakukan di Laboratorium Jaringan Komputer dan

tahap pemrosesan data (warna hijau) dilakukan di Laboratorium Teknobiomedik.

Gambar 3.1 Alur prosedur penelitian

3.3.1 Tahap Pengambilan Data

Pada tahap pengambilan data ini, digunakan preparat jaringan kulit mencit

(mus musculus) yang telah dipapari laser Nd:YAG dengan tegangan pumping

540V - 620 V dan 740 V serta dosis energi 18,8–53,8 J/cm2 (Pribadi, 2011).

Preparat jaringan kulit yang telah diberi perlakuan dengan laser Nd:YAG diamati

dengan menggunakan mikroskop digital yang merupakan hasil modifikasi dari

mikroskop monokuler yang dilengkapi dengan kamera mikroskop dan kendali

spektrum warna LED RGB sebagai cahaya background mikroskop. Sebelum

digunakan, notebook yang digunakan harus memiliki software kamera mikroskop

Preparat jaringan kulit

Frame grabber

Citra jaringan kulit

Segmentasi warna

citra jaringan normal

Identifikasi lubang

Citra jaringan rusak Diameter lubang

penelitian Pribadi (2011)
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yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kamera mikroskop. Kamera

mikroskop yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah webcam logitech

(Suganda dan Pratiwi, 2011).

(a) (b)
Gambar 3.2 (a) Preparat jaringan kulit (Pribadi, 2011) (b)Mikroskop digital

(Suganda dan Pratiwi, 2011)

Pada penelitian ini, bahan penelitian yaitu preparat jaringan kulit mencit

(mus musculus) diamati menggunakan mikroskop digital dengan preparat

diletakkan di bagian tempat objek pada mikroskop digital. Hasil pengamatan

dengan mikroskop digital akan terlihat pada komputer berupa file video. File yang

diolah adalah citra sehingga video yang didapatkan dari mikroskop digital akan di

capture. Hasil capture tersebut kemudian disimpan dalam bentuk file image

(bmp) pada komputer. Setelah hasil capture tersimpan, video dari mikroskop

digital akan mati secara otomatis. Proses penampilan video dari mikroskop digital

hingga penyimpanan hasil capture video dari mikroskop digital termasuk dalam

proses frame grabber yang didesain dalam program Delphi. Blok diagram frame

grabber dapat dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Blok diagram desain frame grabber

3.3.2 Tahap Pemrosesan Data

Pada tahap pemrosesan data, dilakukan identifikasi lubang dengan cara

ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur citra dilakukan dengan menggunakan tabel

karakteristik citra yang didapatkan dari data histogram. Tabel karakteristik citra

didapatkan dengan dengan cara men-crop bagian fitur citra yang digunakan,

kemudian ditampilkan dalam histogram dan dicari intensitas yang memiliki

frekuensi kemunculan tertinggi. Penge-crop bagian fitur citra dilakukan pada

pengolahan citra disebabkan karena bagian fitur tersebut yang mengalami

pengolahan citra selanjutnya seperti pada Jadhav et. al (2010). Jadhav et. al

(2010) melakukan pengenalan pola sidik jari. Dalam proses pengenalan pola sidik

start
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jari, sidik jari mengalami penge-crop-an dari ukuran citra 388x374 menjadi

264x200. Intensitas dengan frekuensi kemunculan tertinggi merupakan intensitas

yang paling sering muncul dalam bagian citra tersebut. Pada penelitian ini, citra

yang digunakan adalah citra jaringan normal dan citra jaringan rusak (berlubang)

dengan tiap tegangan pumping terdiri dari beberapa citra sehingga rentang

intensitas didapatkan dari rentang rata-rata intensitas tiap tegangan pumping.

Rentang intensitas yang digunakan adalah rentang intensitas jaringan normal,

rentang intensitas pendarahan dan rentang intensitas lubang. Setelah didapatkan

rentang intensitas, kemudian dilakukan metode segmentasi warna. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada blok diagram pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Blok diagram ekstraksi fitur citra
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Menampilkan histogram

R,G,B

Menampilkan data histogram

R,G,B dalam tabel

Mencari intensitas frekuensi

kemunculan tertinggi

Menghitung rata-rata intensitas

frekuensi kemunculan tertinggi

Menampilkan rentang

bagian citra

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Ima Kurniastuti



34

Metode segmentasi warna diawali dengan pencarian nilai intensitas RGB

tiap piksel sehingga dapat dilakukan penggolongan, termasuk rentang intensitas

pendarahan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk membedakan citra jaringan normal

dan jaringan rusak. Rentang intensitas pendarahan digunakan sebagai pembeda

antara citra jaringan normal dan citra jaringan rusak, karena lubang yang

terbentuk pada kulit diawali dengan adanya pendarahan. Pada citra yang tidak

memiliki piksel dalam rentang intensitas pendarahan dapat langsung ditampilkan

dan disimpulkan sebagai jaringan normal. Sebaliknya citra yang memiliki piksel

dalam rentang intensitas pendarahan akan diproses lebih lanjut. Piksel-piksel pada

citra tersebut diubah menjadi nilai intensitas warna biru yaitu [0 0 255] sebagai

penanda pendarahan. Diantara piksel-piksel pendarahan tersebut, akan dilakukan

pencarian piksel yang memiliki intensitas yang termasuk dalam rentang intensitas

lubang. Piksel tersebut kemudian nilai intensitasnya diubah menjadi [0 255 0]

(warna hijau) sebagai penanda lubang. Panjang warna hijau merupakan diameter

lubang. Untuk memperjelas letak lubang, daerah disekitar lubang diberi tanda

lingkaran dengan titik pusatnya adalah garis warna hijau tersebut. Blok diagram

tahap ini lebih jelas ditampilkan pada Gambar 3.5.

Kalibrasi piksel ke mikrometer menggunakan software Matrox Inspector

2.1. Kalibrasi piksel ke mikrometer dilakukan dengan cara yaitu new marker 

distance new mengukur panjang kalibrasi mikroskop accept. Pada bagian

measurement table akan terlihat panjang kalibrasi mikroskop. Dengan

memanfaatkan calibration pada option, kalibrasi piksel ke mikrometer sudah

dilakukan seperti yang dilakukan oleh Pribadi (2011).
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tidak

ya

tidak

ya

Gambar 3.5 Flowchart segmentasi warna
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