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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Deteksi kulit merupakan salah satu tahap awal dalam menganalisa citra 

digital, yang seringkali digunakan untuk melakukan segmentasi citra. Banyak 

informasi yang bisa didapat dari pendeteksian kulit, seperti dapat 

mengindikasikan ras, kesehatan, dan usia. Deteksi kulit juga memiliki peranan 

penting dalam beberapa aplikasi seperti deteksi wajah, deteksi tangan,  tracking, 

mencari dan memisahkan citra dari suatu database atau internet. Terdapat 

berbagai macam metode dalam melakukan deteksi kulit, antara lain adalah dengan 

menggunakan  Teorema Bayes[1], dan lain-lain.  

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra bertujuan 

memperbaiki kualitas citra agar mudah dikenali oleh manusia atau mesin (dalam 

hal ini adalah komputer). Pada saat ini telah banyak aplikasi pengolahan citra 

yang digunakan di hampir segala bidang,. Teknik-teknik pengolahan citra 

mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukannya adalah citra dan 

keluarannya juga citra, namun citra keluaran mempunyai kualitas lebih baik 

daripada citra masukan. 

Pada penelitian sebelumnya, digunakan pula deteksi kulit menggunakan 

metode Bayes. Dimana prosesnya adalah menghitung akurasi perbandingan dari 

dari piksel trained kulit dan piksel trained bukan kulit. Dari hasil probabilitas 

tersebut, kemudian masing-masing piksel dikelompokkan menjadi piksel kulit 

atau piksel bukan kulit.  

Sehingga pada Tugas Akhir ini digunakan sebuah metode, yaitu GA K-

means. Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam tugas 

akhir ini penulis mencoba melakukan percobaan deteksi kulit suatu objek dengan 

gambar RGB, menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu 

citra atau bagian tertentu di dalam citra tersebut serta mempermudah dalam proses 

clustering nanti, untuk proses clustering yaitu dengan menggunakan algoritma K-
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Means karena merupakan algoritma clustering yang paling cepat dan dapat 

dengan mudah digunakan dalam segmentasi gambar, maka dapat mempersingkat 

waktu proses deteksi kulit. Diharapkan dengan mengggunakan metode tersebut 

dapat mengatasi masalah yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 
Adapun rumusan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini meliputi 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat sebuah sistem untuk mendeteksi citra kulit. 

b. Bagaimana mengintegrasikan kedua metode-metode tersebut dalam 

mendeteksi citra kulit untuk dikenali oleh komputer. 

c. Bagaimana akurasi dalam mendeteksi citra kulit untuk dikenali oleh sistem. 

 

1.3 Tujuan  

a. Memahami tentang bagaimana membuat sebuah sistem untuk mengenali suatu 

citra kulit. 

b. Mengetahui sejauh mana akurasi sistem dalam mendeteksi citra kulit. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

a. Tugas akhir ini hanya menggunakan citra kulit manusia sebagai objeknya. 

b. Data yang di pakai sebatas pencarian dari google dan kamera. 

c. Citra harus berwarna. 

d. Warna background atau yang lain pada citra tidak boleh sama dengan citra 

kulit. 

e. Citra harus terang dan jelas. 

 

 

 

 

 



3 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini adalah: 

a) Studi pustaka  

Mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel, yang berhubungan dengan 

penelitian yang diambil. Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi dan 

pemahaman literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada untuk 

membantu dalam pengumpulan data dan desain sistem yang akan dibuat. 

Literatur yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini didapat dari 

internet maupun buku acuan meliputi buku referensi, paper referensi, materi 

kuliah. Literatur yang dicari dan dipelajari ini berupa literatur-literatur yang 

membahas mengenai pemrosesan awal citra (image preprocessing), dengan 

GA K-Means. 

b) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

bagaimana cara agar sistem mampu mendeteksi gambar kulit 

c) Rancang sistem dan Implementasi 

Setelah mengumpulkan macam jurnal dan artikel, ada beberapa tahap yang 

akan dilakukan dalam tahap ini. Pengumpulan citra, dari internet dan  kamera. 

Pengolahan citra, menyamaan ukuran citra dan penyeragaman jenis citra. Pada 

tahap awal dari system ini adalah  input gambar kulit atau bukan gambar kulit 

. kemudian proses selanjutnya adalah melakukan proses clustering dengan K-

Means, yaitu dengan mengelompokkan data kedalam  kelompok kulit atau 

bukan kulit.  

d) Analisa Hasil  

Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil implementasi yang telah dilakukan, 

yaitu dengan menganalisa hasil klasifikasi objek data uji masuk dalam 

kelompok yang sebenarnya atau tidak. 

e) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan Tugas Akhir sebagai 

dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir yang berisi dasar teori, 



4 

 

perancangan perangkat lunak, implementasi, dan hasil dari implementasi 

perangkat lunak yang telah dibuat serta kesimpulan dan saran yang diperoleh 

selama pengerjaan Tugas Akhir. 

1.1 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Dalam bab ini penulis mengemukakan teori-teori K-Means dan 

Genetik Algoritma,  jenis kulit, citra digital,  dan juga teori mengenai 

Sistem deteksi kulit yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam Tugas Akhir ini. Hal ini sangat penting, sebab 

merupakan landasan dalam pemecahan masalah. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini penulis menyajikan analisis data melalui Data Flow 

Diagram (DFD), Input, Proses, Output, perancangan  relasi database 

atau Entity Relationship Diagram (ERD) dan perancarangan antara 

muka (Interface). 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


