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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Kulit manusia merupakan lapisan luar dari tubuh pada manusia. Kulit juga 

merupakan organ terbesar dari sistem tubuh yang digunakan untuk menutupi organ 

dalam. Kulit manusia sama dengan mamalia lainnya, kecuali manusia tidak 

dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun semua kulit manusia ditutupi dengan folikel 

rambut, tampak tak berbulu. Kulit manusia berfungsi sebagai alat perangsang, 

pengatur suhu tubuh, mengatur penguapan, sintesis, eksresi, absorspsi, penahan air, 

mendukung gerakan dan pertumbuhan (Sasrawan, 2015).  

 Kulit manusia memiliki banyak reseptor pada lapisan dermis dan 

subkataneus yang berfungsi untuk mengetahui rangsangan dari lingkungan luar, 

rangsangan tersebut dikirim dan diolah oleh sistem saraf pada manusia dan 

menghasilkan sebuah respon. Kulit mengandung darah lebih banyak dari yang 

diperlukan yang dapat mengatur energi yang hilang karena radiasi, konveksi, dan 

konduksi. Suhu tubuh normal adalah 36,6 sampai 37,2 derajat celcius. Jika suhu 

lingkungan panas, pembuluh darah akan melebar (vasodilatasi) untuk 

meningkatkan perfusi dan pendinginan tubuh. Sedangkan jika suhu lingkungan 

dingin, pembuluh darah akan menyempit (vasokonstriksi) untuk menurunkan aliran 

darah pada kulit dan menjaga panas tubuh. Kulit memiliki pembatas yang relatif 

kering dan semi impermeabel untuk mengatur kehilangan cairan. Kehilangan fungsi 

ini dapat menyebabkan tubuh banyak kehilangan cairan (dehidrasi) akibat 

pembakaran yang terjadi di dalam tubuh. Kulit dapat mensintesis vitamin D dengan 

bantuan paparan sinar UV pada kulit. Vitamin D sangat bermanfaat untuk 

pertumbuhan tulang karena dapat membantu penyerapan kalsium ke pembuluh 

darah. Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktivasi prekusor 7-dihidroksi 

kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal memodifikasi 

prekusor dan menghasilkan calcitriol (vitamin D aktif) (Setiaputri, 2018).  

Kulit juga merupakan salah satu dari empat sistem ekskresi pada manusia. 

Kulit mengekskresi keringat di kelenjar keringat yang mengandung urea walaupun 
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kadarnya hanya 1/130 kadar urea pada urine. Selain urea, keringat juga 

mengandung asam urat, amonia, dan NaCl (garam). Kulit mengeluarkan sekitar 1 

liter keringat setiap hari melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar pada kulit 

juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Sel kulit yang berada di bagian paling luar 

sampai kedalaman 0,25-0,4 mm bisa mendapatkan suplai oksigen dari lingkungan 

luar tubuh. Meskipun tidak sebanyak yang diterima dari darah. Obat-obatan seperti 

kortison juga dapat masuk melalui kulit dengan salep atau perekat. Beberapa jenis 

zat juga dapat masuk ke dalam kulit seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, 

vitamin K, aseton, merkuri, oksigen, dan karbon dioksida. Kulit juga menjadi jalur 

masuk bagi beberapa organisme. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh 

ketebalan kulit, hidrasi, kelembaban, dan metabolisme. Absorpsi lebih banyak 

berlangsung melalui celah antarsel daripada melalui muara saluran kelenjar. Kulit 

dapat menjadi penahan air sehingga nutrisi penting tidak bisa tercuci keluar dari 

tubuh. Kulit juga mempunyai lapisan sebum untuk mengurangi penguapan air 

secara berlebihan. Kulit juga dapat mendukung berbagai gerakan yang dilakukan 

manusia dan pertumbuhan pada manusia. Itu dikarenakan sifat kulit sangat elastis 

dan sel kulit dapat berkembang seiring pertumbuhan tubuh (Sasrawan, 2015). 

Manusia tidak terhindar dari penyakit, terutama penyakit pada kulit (skin 

disorders). Dari berbagai penyakit pada kulit terdapat tujuh penyakit kulit yang 

sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia (Agregasi Hellosehat.com, 2017). 

Diantaranya adalah eksim, jerawat, kudis, kurap, kusta, melanoma, dan panu 

(Liputan6.com, 2019). Dari keseluruhan penyakit kulit yang paling berbahaya 

adalah melanoma atau kanker kulit. 

Kanker kulit umumnya terjadi pada daerah yang sering terkena sinar 

matahari seperti pada kulit kepala, wajah, bibir, telinga, leher, dada, lengan, dan 

tungkai. Akan tetapi pada beberapa kasus, kanker kulit juga dapat terjadi di daerah 

yang jarang terkena sinar matahari seperti di telapak tangan dan kaki, bagian bawah 

jari, bahkan di daerah genital. Kanker kulit dapat terjadi pada siapa saja, termasuk 

pada orang yang memiliki warna kulit gelap. Gejala-gejala kanker kulit berbeda 

untuk tiap jenisnya. BCC umumnya terjadi pada daerah yang sering terkena sinar 

matahari seperti leher atau wajah. Gejala kanker BCC di antaranya adalah benjolan 

lunak dan mengkilat pada kulit, lesi berbentuk datar pada kulit berwarna cokelat 
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gelap atau cokelat kemerahan seperti daging. SCC juga pada umumnya terjadi di 

daerah kulit yang terkena sinar matahari. Namun pada orang berkulit gelap, kanker 

sel skuamosa sering terjadi pada kulit di bagian tubuh yang jarang terkena sinar 

matahari. Gejala SCC secara umum adalah benjolan merah keras pada kulit, lesi 

pada kulit yang berbentuk datar dan bersisik keras seperti kerak (Marianti, 2017).  

Melanoma dapat tumbuh di bagian kulit manapun, baik di kulit normal atau 

pada tahi lalat yang sudah ada yang berubah menjadi ganas. Pada laki-laki, kanker 

melanoma biasanya muncul pada wajah dan badan. Sedangkan pada perempuan, 

melanoma lebih sering muncul di tungkai bawah. Baik pada laki-laki maupun 

perempuan, melanoma dapat muncul di bagian kulit yang tidak terkena sinar 

matahari. Melanoma dapat dialami siapa saja terlepas dari warna kulitnya. Pada 

orang berkulit gelap, melanoma umumnya terjadi pada telapak tangan atau kaki dan 

bagian bawah jari tangan atau kaki. Gejala melanoma yang umumnya terjadi adalah 

benjolan berwarna cokelat dengan bintik-bintik hitam pada benjolan tersebut, tahi 

lalat yang mengalami perubahan warna dan ukuran atau mengeluarkan darah, 

munculnya lesi kecil pada kulit dengan tepi yang tidak beraturan, atau lesi berwarna 

merah, putih, biru, serta biru kehitaman, munculnya lesi berwarna gelap pada 

telapak tangan, telapak kaki, ujung jari tangan atau kaki, munculnya lesi berwarna 

gelap pada membran mukosa di dalam mulut, hidung, vagina, atau anus (Marianti, 

2017).  

Berikut adalah daftar ABCDE mengenai ciri-ciri melanoma guna 

membedakannya dengan tahi lalat biasa (Marianti, 2017).  

• Asimetris. Bentuk melanoma umumnya asimetris jika dibandingkan 

dengan tahi lalat biasa. 

• Border (pinggiran). Pinggiran melanoma umunya berlekuk-lekuk, 

bukan berbentuk bulat seperti tahi lalat normal. 

• Color (warna). Warna melanoma merupakan gabungan dari dua warna 

atau lebih. 

• Diameter melanoma umumnya lebih dari 6 mm. 

• Enlargement (pembesaran). Melanoma akan membesar dari waktu ke 

waktu. 
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Umumnya kanker kulit disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet sehingga 

menyebabkan kerusakan DNA pada jaringan kulit. Sumber utama sinar ultraviolet 

adalah sinar matahari yang terdiri dari tiga jenis yaitu: 

• Ultraviolet A (UVA) 

• Ultraviolet B (UVB) 

• Ultraviolet C (UVC) 

Dari ketiga jenis sinar ultraviolet tersebut, yang paling berbahaya bagi kulit 

adalah sinar UVC. Akan tetapi sinar UVC dapat diserap oleh atmosfer sebelum 

mencapai tanah. UVA dan UVB dapat merusak sel-sel kulit, terutama yang berwarna 

pucat, dan berpotensi menyebabkan kanker kulit (Marianti, 2017).  

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker 

kulit adalah memiliki kulit putih, sering terpapar sinar matahari, tahi lalat, usia, kulit 

yang pernah terbakar sinar matahari (sunburn), riwayat kanker kulit pada anggota 

keluarga, pelemahan sistem imun, terapi radiasi, paparan bahan kimia tertentu 

(Marianti, 2017).  

Dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk 

melakukan diagnosis penyakit kulit yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit 

kelamin (Sp.KK.), yang berkisar pada harga 45.000 hingga 600.000 (Kartika, 2018), 

maka dibutuhkan sebuah sistem deteksi awal pada penyakit kulit berbasis GUI pada 

Matlab. Metode yang dipilih untuk diimplementasikan adalah metode 

Convolutional Neural Network dan Image Segmentation karena metode CNN 

sering digunakan dalam pemrosesan citra penyakit kulit dan metode Image 

Segmentation sering digunakan sebagai pendukung untuk pemrosesan citra secara 

umum. 

Metode Convolutional Neural Network digunakan untuk mengklasifikasi 

gambar yang dimasukkan sebagai input oleh user atau pasien sebagai materi untuk 

mendeteksi nama penyakit, dan berapa persentase kesamaan dengan data yang ada 

pada GUI Matlab. 

Metode Image Segmentation dilakukan dengan cara membagi suatu gambar 

menjadi wilayah - wilayah yang homogen berdasarkan kriteria yang serupa dan 
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antara tingkat keabuan suatu piksel dengan tingkat keabuan piksel-piksel 

disekitarnya / tetangganya, kemudian hasil dari proses segmentasi ini akan 

digunakan untuk proses lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap suatu gambar, 

misalnya proses klasifikasi dan proses identifikasi objek (Jepson).  

Untuk mempermudah deteksi awal untuk penyakit kulit, maka perlu 

dibangun sebuah sistem yang dapat mendeteksi penyakit kulit apa yang dialami 

oleh pasien untuk setidaknya mengetahui jenis penyakit kulit apa yang dideritanya. 

Dengan begitu penulis ingin membuat sebuah sistem yang dapat memberikan hasil 

yang efisien dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network dan 

Image Segmentation sebagai metode yang dianggap tepat. 

 

 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem deteksi awal penyakit kulit menggunakan 

metode Convolutional Neural Network dan Image Segmentation? 

2. Apakah metode Convolutional Neural Network dan Image Segmentation 

pada sistem deteksi awal penyakit kulit mampu mendiagnosis jenis 

penyakit kulit yang ada pada manusia? 

 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk membangun sistem deteksi awal penyakit kulit dengan 

menggunakan metode Convolutional Neural Network dan Image 

Segmentation. 

b. Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi biaya dalam proses 

diagnosis penyakit kulit pada manusia. 

 

 Batasan Masalah 

Batasan masalah penulisan tugas akhir meliputi : 

a. Data sampel diambil dari 7 penyakit kulit yang sering dialami pada 

masyarakat Indonesia. 

b. Data sampel gambar penyakit diambil dari DermzNet NZ. 
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c. Penyakit kulit yang diambil adalah Eksim, Jerawat (Acne), Kudis, 

Kurap, Kusta, Melanoma, dan Panu. 

d. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan metode 

lainnya. 

e. Input data pasien diperlukan foto atau gambar dari penyakit kulitnya 

dan beberapa keterangan untuk hasil Screening (Nama, Usia, 

Perasaan, Ukuran, Jenis Cairan pada Penyakit, Warna Cairan pada 

Penyakit). 

f. Foto atau gambar harus jelas memperlihat bentuk penyakitnya, 

kesamaan warna kulit dan warna penyakit akan mengakibatkan hasil 

yang tidak diharapkan, factor cahaya pada gambar juga 

mempengaruhi. 

g. Hasil dari penelitian berupa hasil Screening yang nantinya dibawa 

oleh pasien ke apotek terdekat untuk membeli obat penyakit kulit 

yang sesuai dengan hasil tersebut. 

 

 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasien yang 

mengalami penyakit pada kulitnya, dan menjadi tambahan referensi untuk 

penelitian dengan topik yang sama. 

 


