
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS – TE185401 

SEGMENTASI LESI KULIT PADA CITRA 

DERMOSKOPI MENGGUNAKAN CNN 

 

 

ADIRATNA CIPTANINGRUM 

NRP 07111850050004 

 

DOSEN PEMBIMBING 

Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. 

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., PhD. 

 

PROGRAM MAGISTER 

BIDANG KEAHLIAN JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 

2021 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS – TE185401 

SEGMENTASI LESI KULIT PADA CITRA 

DERMOSKOPI MENGGUNAKAN CNN 

 

 

ADIRATNA CIPTANINGRUM 

NRP 07111850050004 

 

DOSEN PEMBIMBING 

Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. 

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T. 

 

PROGRAM MAGISTER 

BIDANG KEAHLIAN JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

  



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi keseluruhan Tesis saya dengan 

judul “SEGMENTASI LESI KULIT PADA CITRA DERMOSKOPI 

MENGGUNAKAN CNN” adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, 

diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan 

merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. 

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap 

pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia 

menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 Surabaya, 26 Januari 2021 

 

 

      

 Adiratna Ciptaningrum 

 NRP. 07111850050004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

  



vi 

 

SEGMENTASI LESI KULIT PADA CITRA DERMOSKOPI 

MENGGUNAKAN CNN 
 

 

 Nama mahasiswa : Adiratna Ciptaningrum 

 NRP   : 07111850050004 

 Pembimbing  :  1. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. 

2. Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D. 

 

 

ABSTRAK 
 

Solusi standar untuk proses menilai lesi kulit didasarkan pada pemeriksaan 

patologi medis menggunakan citra dermoskopi. Citra berwarna dermoskopi 

memiliki banyak variasi nilai intensitas pada masing-masing piksel dalam satu citra. 

Namun bila diolah oleh komputer, suatu piksel dengan warna yang sama dengan 

piksel yang lain ternyata memiliki kombinasi nilai intensitas yang berbeda. Oleh 

karenanya dibutuhkan segmentasi menggunakan metode deep learning berupa U-

Net sebagai perbaikan metode deep learning sebelumnya. Didapatkan evaluasi 

metrik pada train set sebesar IoU 0.9678, Dice coefficient 0.8385, presisi 0.9713, 

sensitivitas 0.9559, akurasi 0.9781, dan loss 0.1205. Akan tetapi hasil prediksi citra 

yang didapatkan masih blur, sehingga citra perlu diperbaiki dengan peningkatan 

kualitas citra dengan enhancement agar output citra lesi yang didapatkan lebih 

absolut, dan memanfaatkan operasi bitwise AND sebagai manipulasi  area lesi serta 

untuk mengekstraksi kembali bagian terpenting.  

 

 

Kata kunci: segmentasi, U-Net, enhanchement 
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ABSTRACT 
 

 The standard solution for the process of assessing skin lesions is based on 

examination of medical pathology using dermoscopic images. Dermoscopic color 

images have many variations in the intensity value of each pixel in one image. 

However, when processed by a computer, a pixel with the same color as another 

pixel has a different combination of intensity values. Therefore, it requires 

segmentation using deep learning method in the form of U-Net to improve the 

previous deep learning method. Obtained metric evaluation on the train set for IoU 

0.9678, Dice coefficient 0.8385, precision 0.9713, sensitivity 0.9559, accuracy 

0.9781, and 0.1205 loss. However, the predicted image results are still blurry, so 

the image needs to be improved by enhancing the image quality with enhancement 

so that the output of the resulting lesion image is more absolute, and utilizes the 

bitwise AND operation as manipulation of the lesion area and to extract the most 

important parts again. 

 

Key words: segmentation, U-Net, enhancement 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kulit dapat dikategorikan ke dalam banyak kelas dan sub-kelas 

yang berbeda. Melanoma merupakan bentuk kanker kulit yang bersifat fatal yang 

seringkali terdapat kekeliruan dalam mendiagnosis sebagai benign atau dibiarkan 

tidak terdiagnosis. Pada tahun 2018, diperkirakan akan ada 91.270 kasus baru 

melanoma dilaporkan dan diperkirakan 9.320 nyawa hilang di Amerika Serikat. 

Kanker kulit sendiri diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu karsinoma sel basal, 

karsinoma sel skuamosa, dan melanoma maligna. Diagnosis dari kanker kulit 

ditinjau berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis dengan melihat hasil 

eufloresensi kulit, pemeriksaan penunjang dermoskopi, dan pemeriksaan 

histopatologi sebagai gold standar. 

Dermoskopi merupakan salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan 

kulit menggunakan cahaya terang dan peningkatan, dan juga menggunakan 

polarisasi atau cairan perendaman untuk meminimalkan permukaan refleksi. 

Dermoskopi merupakan perangkat pendukung untuk meningkatkan kecepatan 

diagnosis dengan pemeriksaan visual. Dermoskopi berperan penting sebagai 

asesmen untuk membantu diagnosis suatu kondisi kelainan pada kulit. Penggunaan 

dermoskopi meningkatkan diagnosis neoplasma kulit jinak (benign) dan ganas 

(malignant) jika dibandingkan dengan pemeriksaan dengan mata telanjang, dan 

juga harus digunakan secara rutin untuk semua neoplasma kulit berpigmen dan non-

pigmen.  

Pemeriksaan penunjang dengan dermoskopi ini sangat berguna untuk 

tahap awal melanoma ketika terdapat kriteria khusus dari melanoma yang tidak 

terlihat dengan visual mata saja. Oleh karena itu, menentukan kriteria tahap 

melanoma dengan visualisasi mata perlu dipertimbangkan kembali. Namun, 

dermoskopi sendiri merupakan perangkat digital yang hanya memvisualisasikan 

kelainan pada kulit dengan menangkap citra dengan bantuan pantulan cahaya 

sekitarnya. Agar pemeriksaan memiliki tingkat akurasi lebih baik, diperlukan 
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proses segmentasi sebagai variabel pembanding antara citra yang dihasilkan dari 

dermoskopi langsung dengan citra yang diolah atau dilakukan segmentasi. 

Segmentasi merupakan tahapan penting dari sistem image recognition, 

karena ia mengekstrak objek yang ditargetkan, gunanya untuk diproses lebih lanjut 

seperti deskripsi atau pengenalan recognition. Teknik segmentasi digunakan untuk 

mengisolasi objek yang diinginkan dari citra guna melakukan analisis terhadap 

objek tersebut. Proses image segmentation sering dipandang sebagai manipulasi 

citra untuk mencapai standar estetika atau untuk mendukung realitas. Namun, 

image segmentation lebih tepat didefinisikan sebagai alat terjemahan antara sistem 

visual manusia dan perangkat pencitraan digital.  

Penelitian sebelumnya oleh Sumithra et al.[1] mensegmentasi dan 

mengklasifikasikan lesi kulit dengan menghapus rambut dan derau (noise) yang 

tidak diinginkan, kemudian dan kemudian dilakukan proses segmentasi untuk 

mengekstraksi area lesi. Untuk segmentasi, diterapkan metode region growing 

dengan inisialisasi seed point secara otomatis. Selanjutnya, area lesi yang 

diekstraksi menggunakan fitur warna dan tekstur. Pengklasifikasi SVM dan k-NN 

digunakan bersamaan untuk klasifikasi, dengan output F-measure menggunakan 

SVM dan k-NN sebesar 61%. Selanjutnya pada penelitian Ning et al.[2] 

mensegmentasi lesi kulit menggunakan metode modifikasi SegNet model dengan 

mereduksi layer downsampling dan upsampling sehingga mengurangi parameter 

yang dipelajari sehingga akan jauh berbeda dengan model SegNet yang sebenarnya. 

Dari penelitian tersebut didapatkan nilai Dice coefficient dan Jaccard Indeks (IoU) 

sebesar 0.853 dan 0.771. 

Seiring berkembangnya area riset pada citra dermoskopi menggunakan 

machine learning dan diagnosis otomatis, Convolutional Neural Network (CNN) 

dilatih dengan citra dermoskopi mampu mendiagnosis lesi berpigmen dengan 

akurasi yang sama dengan ahli manusia. Kita manusia seharusnya tidak takut 

dengan perkembangan baru dan pengembangan ini  karena kemungkinan besar 

akan mengarah pada koeksistensi yang damai dan bermanfaat dari para ahli 

manusia dan decision support systems. Selanjutnya pada penelitian ini diusulkan 

metode CNN yaitu U-Net untuk segmentasi lesi kulit. Dipilihnya metode ini karena 
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termasuk dalam jenis deep neural network yang di dalamnya tingkat jaringan banyak 

diimplementasikan dalam data berbentuk citra. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemeriksaan pencitraan dermoskopi bersifat subjektif dan tidak konsisten 

bergantung pada pengalaman serta beban kerja dari ahli medis itu sendiri. Oleh 

karenanya dibutuhkan sebuah sistem untuk melakukan segmentasi yang berperan 

dalam proses diagnosis atau sebagai asisst support variabel pembanding pada 

pemeriksaan digital oleh dokter kulit. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan  untuk mensegmentasi lesi kulit dari citra 

dermoskopi menggunakan deep learning berupa U-Net.  Metode ini diusulkan 

sebagai perbaikan performa dari metode sebelumnya yang melakukan segmentasi 

dan klasifikasi yang menggunakan SVM dan k-NN, serta metode SegNet dengan 

modifikasi reduksi layer downsampling dan upsampling. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan dataset 

International Skin Imaging Collaboration (ISIC) 2016 dan PH2. Pemilihan citra 

dari dataset akan diseleksi berdasarkan jenis lesi kulit dan klasifikasi yang akan 

digunakan. Bahasa yang digunakan adalah Python. Hasil yang diperoleh berupa 

citra yang tersegmentasi dan performa dari deep learning. 

 

1.5 Kontribusi 

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian terkait adalah dengan 

melakukan segmentasi dan mengklasifikasikan lesi pada kulit pada citra 

dermoskopi. Penelitian ini diharapkan dapat mempercepat diagnosis, pendapat 

kedua (second opinion), serta sebagai penerjemah antara sistem visual manusia dan 

pencitraan digital untuk menyelesaikan permsalahan proses diagnosis. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada penelitian ini dibutuhkan teori penunjang sebagai bahan acuan dan 

referensi, dan merepresentasikan rangkuman singkat yang komprehensif mengenai 

materi terkait. 

 

2.1 Kajian Penelitian Terkait 

Citra berwarna dari dermoskopi memiliki informasi yang terkandung 

didalamnya. Untuk memisahkan objek  dan latar belakang (background) dari citra 

dermoskopi pada lesi kulit diperlukan proses segmentasi. Segmentasi tersebut 

menggunakan  metode modifikasi SegNet model dengan cara mereduksi layer 

downsampling dan upsampling. Tujuan dari pereduksian tersebut adalah agar 

model tersebut berbeda dengan model original SegNet. Keluaran dari SegNet 

tersebut berupa dice coefficient sebesar 0.853 dan Jaccard Indeks (IoU) sebesar 

0.771 [2].  

Selanjutnya pada penelitian Xiaoxiao et.al [3] melakukan penelitian 

dengan dua metode mengkombinasikan fitur deep learning dan kriteria klinis. Pada 

penelitiannya digunakan Dense201 dan Res50 yang di fine-tune untuk mengekstrak 

citra yang mengandung sejumlah informasi fitur global. Untuk menghindari derau 

rambut pada citra, maka disegmentasi dengan memanfaatkan fitur morfologi. Hasil 

penelitiannya mendapatkan nilai sensitivitas yang bisa diterima sebesar 0.85. 

Pada penelitian Sumithra et al.[1] dilakukan segmentasi dan klasifkasi lesi 

kulit dengan menghapus rambut pada lesi karena dianggap derau (noise) yang tidak 

diinginkan. Setelah menghilangkan rambut dilakukan proses segmentasi untuk 

mengekstraksi area lesi, dengan menerapkan metode region growing dengan 

inisialisasi seed point secara otomatis. Selanjutnya, area lesi yang diekstraksi 

menggunakan fitur warna dan tekstur. Pengklasifikasi SVM dan k-NN digunakan 

bersamaan untuk klasifikasi, dengan output F-measure menggunakan SVM dan k-

NN sebesar 61% [1]. 
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2.2 Kanker Kulit (Skin Lesion) 

Kanker kulit merupakan suatu kondisi penyakit kulit yang disebabkan oleh 

berubahnya sifat penyusun sel kulit yang tidak normal menjadi ganas. Akibat dari 

rusaknya DNA, sel  tersebut terus-menerus akan membelah menjadi bentuk 

abnormal yang tidak terkontrol apabila ditinjau dari segi histopatologi dimana 

struktur yang dimiliki terjadi diferensiasi sel pada kromatin, nukleus, dan 

sitoplasma. Secara garis besar kulit terdiri atas tiga lapisan utama yaitu lapisan 

epidermis (kutikel), lapisan dermis (korium, kutis vera, true skin), dan lapisan 

subkutis (hipodermis). Antara lapisan dermis dan subkutis tidak ada garis jelas yang 

memisahkankannya. Pada subkutis biasanya ditandai dengan adanya jaringan ikat 

longgar dan adanya sel serta jaringan lemak [4]. 

 

Gambar 2.1 Struktur lapisan kulit [4]. 

Pada Gambar 2.1 lapisan epidermis terdiri atas stratum korneum, stratum 

lusidium, stratum spinosum, dan stratum basal. Selanjutnya pada lapisan dermis 

letaknya dibawah lapisan epidermis yang memiliki struktur lebih tebal. Lapisan ini 

terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan 

folikel rambut. Kemudian lapisan yang paling akhir adalah lapisan subkutis. 

Lapisan subkutis ini merupakan lanjutan dari dermis yang terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak didalamnya [4]. 

Kanker kulit memiliki tiga tipe utama diantaranya karsinoma sel basal, 

karsinoma sel skuamosa, dan melanoma maligna. Meskipun jumlah insiden 

melanoma maligna lebih kecil dibandingkan karsinoma sel basal dan karsinoma sel 

skuamosa, angka kematian yang disebabkan melanoma maligna cenderung lebih 
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besar 75% akibat kanker kulit. Berdasarkan data statistik dari Department of 

Dermatology and Venereology Zagreb Croatia, Australia merupakan negara 

tertinggi dengan insiden kanker kulit kasus melanoma maligna tertinggi tiga kali 

lipat dibandingkan Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pada kategori umur 15-44 

tahun.  

 

2.3 Dermoskopi 

Diagnosis pada lesi berpigmen jinak baik melanositik maupun non-

melanositik ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan klinis dengan visual mata 

telanjang, dan dengan pemeriksaan penunjang berupa dermoskopi, serta 

histopatologi dan imunohistokimia. Dermoskopi merupakan suatu metode non-

invasif yang memungkinkan dalam evaluasi warna dan struktur epidermis secara 

mikro (histologis) yang tidak bisa dilihat oleh visualisasi manusia secara langsung. 

Pada dermoskopi memanfaatkan teknik pencitraan yang menghilangkan 

pantulan permukaan kulit sehingga dapat mengevaluasi penyebaran warna dari lesi 

dan struktur histologis dapat dibedakan apakah lesi tersebut jinak atau ganas 

terutama pada lesi berpigmen. Dermoskopi sendiri mampu memberikan informasi 

yang berguna dengan gejala klinis, dan meningkatkan kinerja diagnostik untuk 

melakukan diagnosis dini dari melanoma maligna sehingga dapat membedakan 

pigmen melanositik dan non-melanositik berbagai lesi [17]. 

Penggunaan dermoskopi sendiri juga memiliki potensi seleksi lesi untuk 

biopsi, penentuan modalitas terapi yang sesuai, verifikasi keberhasilan pengobatan, 

pengambilan margin bedah, dan mampu memberikan pengetahuan serta pandangan 

mengenai etiologi atau nevus, yang sifatnya lesi berpigmen melanositik. 

Penggunaan dermoskopi dapat meningkatkan akurasi diagnosis sekitar 7% hingga 

30% berdasarkan data statistik Centers For Disease Control and Prevention (CDC) 

2017 bila dibandingkan dengan inspeksi visual klinis, dan bergantung pada tipe lesi 

kulit bobot pengalaman dokter yang menggunakan dermoskopi. Hal ini diperkuat 

oleh publikasi terbaru yang evidence-based dan berdasarkan meta-analisis dari 

literatur [17]. 
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2.4 Analisis Citra Medis Pada Dermoskopi 

Pada penelitian ini, ketika mendiskusikan analisis citra medis, tidak 

difokuskan pada fisika pencitraan, instrumentasi citra medis, atau akuisisi citra, dan 

proses rekonstruksi citra. Sebaliknya lebih difokuskan dan ditargetkan dengan 

analisis, pemodelan, dan penerapan citra berdasarkan fisiologi manusia. Meskipun 

demikian dalam perkembangan analisis citra medis telah menghasilkan banyal 

algoritma baru dalam menyelesaikan masalah analisis citra medis yang memadai 

seperti akurasi, keandalan dan kecepatan dalam penerapannya. 

Citra hasil dermoskopi memungkinkan dokter untuk mengamati warna dan 

struktur pada nevus pigmentous yang sulit untuk dilihat dengan mata tanpa 

healthcare devices. Diagnosis pada dermoskopi dari nevus bergantung berdasarkan 

empat kriteria dasar yaitu : 

a. Warna yang meliputi hitam, coklat, abu-abu, dan biru. 

b. Pola yang meliputi globuler, retikuler, coklat tidak berstruktur, dan 

campuran pola globuler-retikuler-coklat tidak berstruktur. 

c. Pola yang spesifik berupa area tubuh manusia yang meliputi wajah, akral, 

kuku. 

d. Distribusi pigmen berupa multifokal, sentral, eksentrik, dan seragam. 

Apabila ditinjau berdasarkan gambaran dermoskopi, nevus pigmentus dapat 

dikategorikan kedalam pola globuler, retikuler, coklat tidak berstruktur, dan pola 

campuran [17]. 
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Gambar 2.2 Pola citra dermoskopi lesi kulit (sumber : diakses melalui 

https://dermnetnz.org/topics/dermoscopy/). 

2.5 Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang mempunyai satu nilai kanal 

pada setiap pikselnya sehingga nilai RGB bernilai sama. Nilai tersebut digunakan 

untuk menunjukkan tingkat intensitas dari citra. Warna yang ditampilkan berupa 

warna hitam, kelabu dan putih. Tingkat kelabu merupakan warna abu dengan 

tingkatan hitam hingga mendekati putih. Perhitungan matematis mendapatkan nilai 

grayscale menggunakan metode mengambil ketiga nilai unsur warna dasar yang 

kemudian dirata-rata. Berikut merupakan persamaannya [5] : 

 𝑥 =
𝑎𝑅+𝑏𝐺+𝑐𝐵

𝑎+𝑏+𝑐
  (2.1) 

 

2.6 HSV Colorspace 

HSV (Hue, Saturation, Value) adalah contoh ruang warna yang 

merepresentasikan warna seperti yang dilihat oleh mata manusia. HSV 

menunjukkan ruang warna dalam bentuk tiga komponen utama yaitu hue, 

saturation, dan value (biasanya disebut brightness). Hue merupakan sudut dari 0 

sampai 360 derajat. Biasanya 0 adalah merah, 60 derajat adalah kuning, 120 derajat 



10 

 

adalah hijau, 180 derajat adalah cyan, 240 derajat adalah biru dan 300 derajat adalah 

magenta seperti pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Nilai Hue, Saturation, dan Value. 

Hue menunjukkan jenis warna seperti merah, biru, kuning, yaitu tempat 

warna tersebut ditemukan dalam spektrum warna. Saturasi (saturation) suatu warna 

adalah ukuran seberapa besar kemurnian dari warna tersebut akibat pengaruh dari 

warna putih. Seperti warna merah, dengan pengaruh warna putih, warna merh 

menjadi bervariasi dari warna merah menuju merah muda, yang artinya hue masih 

tetap bernilai merah tetapi nilai saturasinya berkurang. Komponen HSV berikutnya 

adalah nilai value atau disebut juga intensitas, yaitu ukuran seberapa besar 

kecerahan suatu warna atau seberapa besar cahaya datang dari suatu warna. Value 

memiliki nilai dengan jangkauan 0% sampai 100%. 

 𝑟 =
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
 , 𝑔 =  

𝐺

𝑅+𝐺+𝐵
 , 𝑏 =  

𝐵

𝑅+𝐺+𝐵
 (2.2) 

 𝑉 = max (𝑟, 𝑔, 𝑏) (2.3) 

  (2.4) 

 𝑠 = { 
0 𝑖𝑓  𝑉 = 0

𝑉 −
𝑟,𝑔,𝑏

𝑉
 𝑖𝑓 𝑉 > 0

}  (2.5) 

 𝐻 = 𝐻 + 360 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐻 < 360  (2.6) 
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2.7 Artificial Neural Network 

 Sebuah Artificial Neural Network (ANN) awalnya terinspirasi oleh otak 

manusia. Otak manusia terdiri dari jutaan neuron dan dalam satu tahun setiap 

neuron direpresentasikan sebagai weighted node. Hirarki ANN sendiri berada di 

bawah Machine Learning (ML) karena mempelajari algoritma yang secara bertahap 

menjadi lebih baik.  

 

Gambar 2.4 Ilustrasi ANN. 

Setiap node pada ANN membaca input, yang kemudian memprosesnya dan 

menghasilkan output, yang dapat berfungsi sebagai input untuk node lain. Hal ini 

memungkinkan node untuk berinteraksi dan jaringan membuat keputusan. Jaringan 

ANN merupakan sistem adaptif, artinya dapat beradaptasi dengan informasi 

melewatinya dengan menyesuaikan bobot node [6]. ANN mengandung beberapa 

layer. Setiap layer dalam jaringan terdiri dari beberapa neuron buatan yang 

terhubung satu sama lain melaui layer, dan koneksi ini juga dikenal sebagai 

pembobotan. Persamaan matematis untuk ANN adalah :  

 𝑎 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏) = 𝑓(𝐰𝑇𝐱 + 𝐛)𝑖   (2.7) 

Pada persamaan 2.7 dimana 𝑎 adalah output neuron, 𝐱 adalah input, 𝐛 

adalah bias, dan 𝑓 merupakan fungsi aktivasi. Jumlah input 𝑥𝑖 dan bobot 𝑤𝑖 

menunjukkan pentingnya koneksi parameter bias yang dapat dipelajari digunakan 

untuk menggeser prediksi jaringan ANN tersebut. 
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Gambar 2.5 Artificial Neuron. 

Pada ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa input data 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 dikalikan 

terlebih dahulu dengan bobot 𝑤1, 𝑤2, 𝑑𝑎𝑛 𝑤3. Selanjutnya input terbobot 

dijumlahkan pada bias 𝑏. Akhirnya, aktivasi linier diteruskan ke fungsi aktivasi 𝑓 

yang menampilkan output 𝑎 

 

2.8 Deep Learning  

Pada dasarnya deep learning berada dibawah ANN. Sistem deep learning 

sendiri merupakan steroid dari ANN yang artinya pada layer ini memiliki jumlah 

banyak  layer. Pada umumnya deep learning memiliki lebih dari 3 layer yaitu input 

layer, 𝑁 hidden layers dan output layer [9]. 
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Gambar 2.6 Deep learning arsitektur. 

Pada Gambar 2.6 merupakan arsitektur deep learning dengan lima layer, 

sehingga output akhir dapat dilihat pada persamaan 2.8 dengan β, γ, 𝜆 adalah derau 

(noise). 

 𝑓𝑖 = 𝜎(∑ 𝑢𝑗,𝑖
𝐻2
𝑗=1 𝜎(∑ 𝑣𝑘,𝑗

𝐻1
𝑘=1 𝜎(∑ 𝑥𝑚𝑤𝑚,𝑘 + 𝛽𝑘) +𝑀

𝑚=1 𝛶𝑗) + 𝜆𝑖) (2.8) 

 

2.9 Convolutional Neural Network 

Convolutional Neural Network (CNN) memiliki kemiripan terhadap Neural 

Networks (NN) yang umumnya terdiri dari neuron yang memiliki bobot dan bias 

yang dapat dilatih (trained) untuk mendapatkan klasifikasi optimal dengan 

parameter error yang paling rendah. CNN diaplikasikan sebagai problem solver 

yang mengarah kepada deteksi objek dan segmentasi citra CNN merupakan bentuk 

spesialisasi dari Artificial Neural Network (ANN) yang dirancang untuk 

memproses data yang bergantung secara lokal yang biasanya berbentuk dalam 

beberapa array, atau biasanya berbentuk citra. CNN memanfaatkan properti sinyal 

natural dengan menggunakan koneksi lokal, bobot bersama, pooling, dan 

penggunaan beberapa layer. Seperti namanya, CNN menggunakan operasi 

matematis dari konvolusi setidaknya pada salah satu layernya. 
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CNN telah banyak diadopsi dalam  visi komputer karena CNN telah terbukti 

lebih unggul dari metode klasik dalam tugas-tugasnya seperti misalkan klasifikasi 

citra, deteksi objek dan segmentasi semantik [7]. Arsitektur CNN dapat sangat 

bervariasi, dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari 

berbagai jenis masalah dan tugas yang diteliti. Meskipun model benchmark berubah 

secara teratur dan meningkat, sehingga sulit untuk menggambarkan arsitektur yang 

optimal dari sebuah CNN, arsitektur tersebut tetap mengikuti tipe struktur umum. 

Arsitektur CNN disusun sebagai serangkaian tahapan, di mana beberapa tahapan 

pertama terdiri dari dua jenis layer yaitu convolutional layer dan pooling layer. 

Tujuan dari convolutional layer adalah untuk mendeteksi konjungsi fitur 

lokal dari layer sebelumnya. Feature map digunakan sebagai input ke convolutional 

layer. Pada feature map ini difilter dengan satu set kernel filter untuk menghasilkan 

sekumpulan feature map yang baru. Hal ini membuat local patches dari input layer 

connected dengan fitur map melalui filter kernel. Semua unit dalam feature map 

terbagi pda kernel filter yang sama dan layer yang berbeda dari feature map yang 

menggunakan kernel filter [7]. 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi convolutional layer. 

Pada ilustrasi yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 menunjukkan bahwa input 

dan output yang berasal dari convolutional layer, di mana filter kernel tersebut 

terdapat empat layer pada feature map. Feature map kemudian dilanjutkan melalui 

fungsi non-linier, seperti rectified linear unit (ReLU), untuk memastikan bahwa 

nilai feature map berada dalam interval tertentu. Dalam kasus ini, penggunaan 

ReLU sebagai fungsi aktivasi, semua nilai negatif akan diatur ke nol. Fungsi 

aktivasi disini meningkatkan kompleksitas jaringan, sehingga jenis arsitektur yang 
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membagi bobotnya akan memungkinkan bahwa nilai local group pada citra akan 

saling berkorelasi. Dengan cara membagi bobotnya, sebuah CNN dapat mendeteksi 

pola yang sama pada bagian yang berbeda dalam sebuah citra. 

2.9.1 Tipe Layer 

Terdapat berbagai macam tipe layer pada CNN. Pada sub-bab ini akan 

dijelaskan beberapa tipe layer. 

2.9.1.1 Convolutional Layer 

Sebuah citra direpresentasikan sebagai matriks yang mengandung sejumlah 

informasi kode warna Red-Green-Blue (RGB). Sebuah citra dimisalkan memiliki 

ukuran ℎ × 𝑤 × 𝑑 dimana kedalaman channel warna 𝑑 = 3. Convolutional layer  

merupakan layer yang penting pada CNN karena menghasilkan feature map dari 

citra input (lower level feature maps). Convolutional layer mencakup sebuah kernel 

(filter). Asumsikan 𝐾 adalah sebuah kernel dengan kolom 𝑥, kolom 𝑦 dan 𝑑 sebagai 

depth. Kemudian kernel dengan ukuran 𝐾𝑥 × 𝐾𝑦 × 𝑑 bekerja pada bidang reseptif 

(receptive field) 𝐾𝑥 × 𝐾𝑦 pada citra. Konvolusi sendiri merupakan penjumlahan 

dari perkalian element-wise multiplication suatu kernel dan citra asli. Oleh karena 

itu kernel biasanya bervariasi pada jaringan. Untuk kedalaman citra sendiri 

merupakan jumlah saluran warna sesuai RGB. Namun, pada citra HS 

kedalamannya berdasarkan jumlah pita spektral (spectral bands) [9]. 

Sementara itu kernel stride adalah parameter bebas dari convolutional layer 

yang harus didefinisikan sebelum dilakukan training. Jadi stride disini adalah 

jumlah piksel yang digunakan kernel untuk bergeser seiring waktu. Namun, 

kelemahan menggunakan convolutional layer akan mengurangi output map size, 

sehingga kalau stride lebih besar juga akan menghasilkan output yang berukuran 

kecil. Pada persamaan 2.9  menunjukkan hubungan antara ukuran output 𝑂 dan 

ukuran input suatu citra 𝐼 setelah konvolusi menggunakan stride 𝑆 dan kernel 𝐾. 

Output baris 𝑂𝑥 dan kolom 𝑂𝑦 dari convolutional layer ditentukan sebagai berikut: 

 𝑂𝑥 =
𝐼𝑥−𝐾𝑥

𝑠
+ 1, (2.9) 

 𝑂𝑦 =
𝐼𝑦−𝐾𝑦

𝑠
+ 1 (2.10) 
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Misalkan ambil contoh, sebuah citra berukuran (32 × 32 × 3), sebuah 

kernel berukuran (3 × 3 × 3) dan stride 𝑠 = 1 menghasilkan activation map 

berukuran (30 × 30 × 1). Jika menggunakan tambahan kernel sebanyak 𝑛, maka 

activation map menjadi (30 × 30 × 𝑛). Jadi penambahan kernel bertindak untuk 

meningkatkan kedalaman (depth) convolutional layer output. 

 

2.9.1.2 Pooling Layer 

Pooling layer (pool) merupakan sebuah operasi downsampling, tipikalnya 

diaplikasikan setelah convolutional layer terjadi dimana beberapa diantaranya 

melakukan invariansi spasial. Secara khusus, max dan average pooling adalah jenis 

penyatuan khusus di mana diambil nilai maksimum dan rata-rata. Pooling layer 

atau yang lebih dikenal dengan proses pooling merupakan pengukuran matriks 

dengan menggunakan operasi pooling. Pooling layer sendiri terdiri dari sebuh filter 

dengan ukuran terterntu dimana secara bergantian akan bergeser pada seluruh 

wilayah feature map. Hasil pooling tersebut nantinya akan menghasilkan matriks 

dengan ukuran baru yang berukuran 
𝑛

𝑖
×

𝑛

𝑖
 dengan memanfaatkan kernel pooling 

𝑖 × 𝑖.  

 

Gambar 2.8 Konvolusi citra I dengan kernel K dan stride 1, bobot pada 

kernel merupakan parameter untuk dilatih. Ilustrasi ini merupakan sebuah 

penjelasan dengan satu channel warna. 

Agar pooling menjadi maksimum maka diambil nilai yang paling 

maksimum berdasarkan pergeseran kernelnya sebanyak ukurannya 𝑖. Oleh 

karenanya proses ini dikenal sebagai max-pooling. Jika proses ini dilakukan secara 
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terus-menerus, akan mendapatkan nilai matriks 1 × 1 ×

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 [9]. 

 

2.9.1.3 Fully Connected layer 

Fully Connected Layer (FC) beroperasi pada input yang flat dimana masing-

masing terkoneksi pada neuron. Apabila dijabarkan, FC layer biasanya akan 

ditemukan disepanjang akhir arsitektur CNN dan dapat dioptimasikan secara 

objektif seperti misalkan skor kelasnya. 

2.9.2 Filter Hyperparameter 

Lapisan konvolusi berisi filter yang penting untuk mengetahui arti di balik 

hyperparameternya. Adapun hyperparameter filter tersebut terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu dimensi filter, stride, dan padding [10]. 

 

2.9.2.1 Dimensi Filter 

Filter berukuran 𝐹 ×  𝐹 yang diterapkan ke input yang berisi kanal 𝐶 adalah 

volume 𝐹 ×  𝐹 ×  𝐶 yang melakukan konvolusi pada input berukuran 𝐼 ×  𝐼 ×  𝐶 

dan menghasilkan keluaran feature map (juga disebut activation map) ukuran 

𝑂 ×  𝑂 ×  1. 

 

Gambar 2.9 Penerapan filter 𝐾 ukuran 𝐹 × 𝐹 menghasilkan feature map dengan 

ukuran 𝑂 × 𝑂 × 𝐾. 

2.9.2.2 Stride 

Stride untuk operasi konvolusi atau pooling operation. Pada stride yang 

dinotasikan 𝑆 menunjukkan jumlah piksel yang digunakan pada window setelah 



18 

 

setiap operasi berlangsung. Adapun gambaran stride ditunjukkan pada Gambar 2.10 

[10]. 

 

Gambar 2.10 Ilustrasi stride. 

 

2.9.2.3 Padding 

Zero padding dinotasikan sebagai proses penambahan nol 𝑃  ke setiap sisi 

batas input. Nilai ini dapat ditentukan secara manual atau secara otomatis diatur 

berdasarkan mode. Padding dapat menambah tinggi dan lebar output. Ini sering 

digunakan untuk memberikan keluaran tinggi dan lebar yang sama dengan input  

[10]. 

2.9.3 Tuning Hyperparameter 

Tuning hyperparameter atau juga dikenal sebagai penyetelan 

hyperparameter merupakan satu masalah dalam memilih satu set hyperparameter 

optimal untuk algoritma pembelajaran. Sementara hyperparameter sendiri tidak 

bisa didapatkan secara langsung pada proses training. Tuning hyperparameter 

terdiri dari kompatibilitas parameter pada convolutional layer, kompleksitas model, 

bidang reseptif (receptive field), fungsi aktivasi, Rectified Linear Unit (ReLU), dan 

softmax [10]. 

 

2.9.3.1 Kompatibiltas Parameter Pada Convolutional Layer 

 Apabila 𝐼 merupakan panjang input ukuran volume, 𝐹 merupakan panjang 

filter, dan 𝑃 adalah jumlah zero padding, sementara 𝑆 adalah stride, maka output 

ukuran 𝑂 dari feature map sepanjang dimensi adalah : 

 𝑂 =
𝐼−𝐹+𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡+𝑃𝑒𝑛𝑑

𝑆
+ 1 (2.10) 
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Perlu diketahui bahwa 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑃𝑒𝑛𝑑 ⩠ 𝑃, dimana pada kasus ini dapat 

menggantikan 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 + 𝑃𝑒𝑛𝑑 oleh 2𝑃 pada persamaan 2.10 diatas. Sementara ⩠ 

sendiri artinya variabel sebelumnya didefinisikan sebagai variable baru. 

 

Gambar 2.11 Ilustrasi kompatibilitas parameter. 

 

2.9.3.2 Kompleksitas Model 

Untuk menilai kompleksitas model, seringkali berguna untuk menentukan 

jumlah parameter yang akan dimiliki arsitekturnya.  

 

Gambar 2.18 Ilustrasi kompleksitas model. 

 

2.9.3.3 Bidang Reseptif 

Bidang reseptif (receptive field) pada layer 𝐾 sebenarnya area yang 

didenotasikan 𝑅𝑘 × 𝑅𝑘 pada input yang tiap piksel yang ke- 𝐾𝑘 merupakan fungsi 

aktivasi. Dengan memanggil filter size 𝐹𝑗 pada layer 𝐽𝑗 dan 𝑆𝑖 yang merupakan 

stride value dari layer 𝑖𝑖 dengan konvensi 𝑆0 = 1, maka receptive field pada layer 

𝑘𝑘 dirumuskan seperti persamaan 2.11. 

 𝑅𝑘 = 1 + ∑ (𝐹𝑗 − 1) ∏ 𝑆𝑖
𝑗−1
𝑖=0

𝑘
𝑗=1  (2.11) 
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Asumsikan sebuah contoh tersebut  𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹3 dan 𝑆1 = 𝑆2 = 1 dimana 

memberikan 𝑅2 = 1 + 2 ∙ 1 + 2 ∙ 1 = 5. Ilustrasi bidang reseptif ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.17 sesuai pergeserannya [10]. 

 

Gambar 2.13 Ilustrasi pergeseran bidang reseptif. 

 

2.9.3.4 Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi (activation function) merupakan fungsi matetmatis yang 

digunakan untuk mendapatkan output neuron dari nilai inputnya. Disebut aktivasi 

karena output akan bernilai apabila melampaui nilai ambang batas. Fungsi aktivasi 

dibagi menjadi dua macam, yaitu Rectified Linear Unit (ReLU) dan fungsi aktivasi 

Softmax [10].  

 

2.9.3.5 Rectified Linear Unit (ReLU) 

Rectified Linear Unit (ReLU) merupakan sebuah fungsi aktivasi 𝑔 yang 

digunakan pada semua elemen volume. Tujuannya adalah untuk mengenalkan non-

liniearitas pada suatu jaringan.  

• ReLU, kompleksitas non-linearitas dapat ditafsirkan secara biologis. 

  𝑔(𝑧) = max (0, 𝑧) (2.12) 
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• Leaky ReLU, mengatasi masalah ReLU untuk nilai-nilai negatif. 

  𝑔(𝑧) = max(∈ 𝑧, 𝑧) dengan ∈≪ 1 (2.13) 

 

• ELU, diferensiasi dimana-mana. 

  𝑔(𝑧) = max(∝ (𝑒𝑧 − 1), 𝑧) dengan ∝≪ 1 (2.14) 

 

2.9.3.6 Softmax 

Softmax dapat dilihat sebagai fungsi logistik umum yang mengambil input 

vektor skor 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 dan probabilitas output sebuah vektor 𝑝 ∈ 𝑅𝑛 melalui fungsi 

softmax di akhir arsitektur. Oleh karenanya dapat didefinisikan ke dalam persamaan 

2.15. 

 𝑝 = (

𝑝1

⋮
𝑝𝑛

) dimana 𝑝𝑖 =  
𝑒𝑥𝑖

∑ 𝑒
𝑥𝑗𝑛

𝑗=1

 (2.15) 

 Fungsi aktivasi softmax biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil 

klasifikasi. Fungsi aktivasi menghasilkan nilai yang diinterpretasi sebagai 

probabilitas yang belum dinormalisasi untuk tiap kelas. Nilai kelas dihitung dengan 

menggunakan fungsi softmax dapat dilihat pada persamaan 2.16. 

 𝑦𝑖𝑗𝑘 =
𝑒𝑥𝑖𝑗𝑘

∑ 𝑒𝑥𝑖𝑗𝑘𝐷
𝑡=1

 (2.16) 

Dari persamaan 2.16 diatas sebenarnya representasi dari persamaan 2.15, sehingga 

dapat diketahui bahwa 𝑦𝑖𝑗𝑘 adalah vektor yang berisi nilai antara 0 dan satu, 

sedangkan 𝑥 merupakan vektor yang berisi nilai yang didapatkan dari fully 

connected layer yang paling akhir [10]. 

 

2.10 Segmentasi Citra Menggunakan Deep Learning 

Adapun taksonomi untuk segmentasi citra menggunakan deep learning 

dapat dilihat pada Gambar 2.20. 
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Gambar 2.14 Taksonomi segmentasi citra menggunakan deep learning. 

 

2.10.1 Tipe Fully Convolutional Neural Network 

Jaringan tipe FCN mendominasi challenge segmentasi citra sejak dirilisnya 

paper oleh Long et al [8]. FCN asli memiliki kelemahan dalam menghasilkan 

prediksi output resolusi yang lebih kecil, sehubungan dengan pooling layer dan 

stride dalam convolutional layer. Namun pada FCN dikembangkan lagi jaringan 

yang menangani masalah resolusi output. Adapun empat jenis FCN yang akan 

dibahas meliputi image pyramid, encoder-decoder, spatial pyramid pooling, dan 

atrous convolutional secara singkat. Keempat jenis tersebut memiliki pendekatan 

yanf berbeda untung mengumpulkan fitur global dan konstekstual. 

a. Image pyramid. 

Dapat diperhatikan pada ilustrasi Gambar 2.26 bahwa jaringan ini 

mengombinasikan multi-scale input. Pada input dengan skala kecil 

memperhitungkan informasi kontekstual, sedangkan input skala besar 

memberikan informasi detailnya. Untuk pendekatannya, citra pada berbagai 

skala dimasukkan melalui jaringan untuk mengembangkan feature map dari 

semua skala. Namun, kelemahan utamanya adalah jaringan ini kurang cocok 

untuk arsitektur yang lebih dalam dan besar sehubungan dengan memori GPU. 
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Gambar 2.15 Ilustrasi image pyramid. 

b. Encoder-decoder. 

Jenis jaringan ini terdiri dari dua bagian yaitu encoder dan decoder. Ilustrasi 

encoder-decoder dapat dilihat pada Gambar 2.17. pada bagian encoder biasanya 

mengurangi dimensi spasial dan feature map, sedangkan bagian decoder akan 

memulihkan detail dan dimensi spasial yang tereduksi oleh encoder. Contoh 

jaringan encoder-decoder adalah SegNet, U-Net, dan RefineNet. Untuk 

meningkatkan resolusi, SegNet menggunakan indeks penggabungan dari 

encoder untuk mempelajari umpsampling pada lapisan decoder. U-Net 

memanfaatkan skip connection antara feature map encoder-decoder untuk 

meningkatkan resolusi [8]. 

 

Gambar 2.22 Ilustrasi encoder-decoder. 

 

c. Spatial pyramid pooling. 

Jenis jaringan spatial pyramid pooling menggunakan penggabungan atau 

penyatuan piramida spasial untuk menangkap (capture) berbagai konteks di 
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berbagai level detailnya. Contoh jaringan seperti ini adalah ParseNet dan 

PSPNet [8]. 

 

Gambar 2.17 Ilustrasi spatial pyramid pooling. 

d. Atrous convolutions. 

Pada atrous convolution, metode ini merupakan pendekatan baru untuk 

segmentasi citra. Namun, pada metode ini tidak adanya dekonvolusi layer. 

Sehingga ketika digunakannya konvolusi atrous, maka diperlukan untuk 

mengatur resolusi spasial [8]. 

 

2.10.2 Arsitektur Encoder-Decoder U-Net 

Arsitektur U-Net diperkenalkan oleh Ronneberger et al [28] adalah salah 

satu jaringan konvolusional pertama yang dirancang khusus untuk analisis citra 

biomedis. U-Net sendiri merupakan jaringan dari turunan FCN. Jaringan ini 

bertujuan untuk mengatasi dua masalah yang dikhususkan pada domain dalam 

segmentasi citra medis. Yang pertama adalah kurangnya kumpulan data yang besar 

di domain ini [9]. 

Tujuan dari arsitektur ini adalah untuk menghasilkan hasil segmentasi yang 

kompetitif mengingat jumlah data pelatihan yang relatif kecil. Feed-forward CNN 

dengan fully connected layer pada akhirnya memiliki banyak parameter untuk 

dipelajari, oleh karena itu diperlukan sekumpulan data dengan jumlah yang besar. 

Model ini memiliki kemewahan untuk mempelajari sedikit informasi melalui 

banyak contoh. Dalam kasus segmentasi citra medis, model perlu memaksimalkan 

informasi yang dipelajari dari setiap contoh yang diberikan.  
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Dalam kasus segmentasi citra medis, model perlu memaksimalkan 

informasi yang dipelajari dari setiap contoh. Arsitektur encoder-decoder seperti U-

Net telah terbukti lebih efektif bahkan dengan set data kecil, karena fully-connected 

layer diganti dengan rangkaian up-convolution di sisi decoder yang masih memiliki 

parameter yang dapat dipelajari, tetapi jauh lebih sedikit daripada sebuah fully-

connected layer saja. Masalah kedua yang ditangani arsitektur U-Net adalah 

menangkap konteks secara akurat dan melokalisasi lesi pada skala dan resolusi yang 

berbeda. 

 

Gambar 2.18 Arsitektur U-Net. 

Arsitektur U-Net mengandung dua bagian seperti yang terlihat pada Gambar 

2.18. sisi kiri merupakan contracting path, di mana konvolusi yang berurutan 

digunakan untuk meningkatkan resolusi dan mempelajari fitur. Bagian kanan 

merupakan expanding path dari serangkaian operasi upsampling. Fitur yang 

beresolusi rendah dari contracting path dikombinasikan dengan output yang telah 

ter-upsampling dari expanding path. 
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2.11 Visual Geomtry Group-16 (VGG-16) 

VGG16 adalah sebuah model convolutional neural network. Model ini 

mencapai akurasi 92.7% top-5 di ImageNet. Model ini melakukan penyempurnaan 

dari model sebelumnya yaitu AlexNet dengan menggantikan fitur ukuran kernel 

yang besar dengan filter ukuran kernel 3 × 3 satu dengan lainnya. Input pada 

convolutional layer pertama adalah ukuran pasti yaitu 224 ×  224 gambar RGB. 

Gambar akan melewati tumpukan dari convolutional layer, dimana filter digunakan 

dengan bidang reseptif yang sangat kecil yaitu 3 × 3. Pada salah satu konfigurasi, 

convolution filters 1 × 1 juga dimanfaatkan, yang bisa dilihat sebagai transformasi 

linier dari channel input. Convolution stride di pastikan adalah 1 pixel. Spatial 

pooling dilakukan oleh lima max-pooling layer. Lalu ada tiga fully-connected layer 

yang memiliki konfigurasi sama pada semua jaringan. Dan pada layer terakhir 

adalah soft-max layer. Setiap hidden layer dilengkapi dengan ReLU  

 

Gambar 2.19 Arsitektur VGG-16 (sumber : diakses pada 

https://www.ahmedbesbes.com/blog/introduction-to-cnns). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini terdiri dari dua bagian penjelasan yaitu data penelitian dan 

desain metode penelitian. Data penelitian menjelaskan mengenai data dan bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan desain metode penelitian 

menjelaskan mengenai skema penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini 

digunakan pemrograman menggunakan Python pada Google Collaboratory dengan 

dukungan GUI Perceptilabs, serta ImageJ untuk mengecek citra. 

 

3.1 Keterangan Data Penelitian 

Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penggunaan citra 

dataset lesi kulit untuk melatih CNN dan menguji sistem secara umum. Dataset skin 

lesion merupakan data bebas akses (digunakan didapatkan dari International Skin 

Imaging Collaboration (ISIC) 2016 dan PH2 dataset dari Universitas Porto 

dikumpulkan oleh layanan dermatologi dari Rumah Sakit Pedro Hispano, Portugal 

[13]. 

Pada ISIC 2017 dataset terdapat 1279 citra dengan 900 citra sebagai citra 

training set, dan 379 citra validasi. Kesemua citra dilabeli sebagai benign atau 

malignant mencakup binary mask. Adapun distribusi data dapat dilihat pada Tabel 

3.1 berikut [14]. 

Tabel 3.1 Distribusi kelas. 

Kelas 

 Benign Malignant Total Citra 

Training 727 173 900 

Validasi 304 75 379 

 

 Sementara itu PH2 dataset memiliki 200 citra, di mana 160 citra merupakan 

nevus (nevus atipikal dan nevus umum), serta 40 citra lainnya merupakan 

melanoma. Pada dataset PH2 ini, ground truth merepresentasikan batas lesi kulit 

yang tepat dan benar (spesifisitas tinggi). Digunakannya dataset ini adalah sebagai 

tambahan pada testing set. Semua citra 8-bit RGB dengan resolusi  256×192 piksel 



29 

 

dan diambil dengan menggunakan lensa dengan perbesaran 20×. Pada citra dataset 

tersebut mengandung lesi dengan batas segmentasinya atau Region of Interest 

(ROI)  yang telah dianotasi oleh dokter kulit. 

 

3.2 Desain Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Blok diagram sistem. 

 

3.2.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data lesi kulit diakses melalui dataset ISIC 2017 dan PH2. 

Pada pengumpulan data ini masih perlu dilakukan pemilihan berdasarkan citra yang 

layak dipakai dan tidaknya. Adapun diagram sistem dalam pemilihan data 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram sistem pemilihan data. 

 

3.2.2 Model Arsitektur 

 Proses segmentasi pada lesi kulit citra dermoskopi dilakukan 

menggunakan U-Net karena terdapat manfaat utama pada arsitektur jaringan ini 

yaitu dalam hubungan antara informasi spasial kasar dan halus. Secara khusus, U-

Net lebih cocok untuk segmentasi semantik. Selanjutnya untuk VGG-16 dipilih 

sebagai klasifikasi pada kasus lesi kulit karena memiliki kriteria ideal untuk medical 

image processing. Pada penelitian ini digunakan pemrograman menggunakan 

Python pada Google Collaboratory dengan dukungan GUI Perceptilabs. 

 

3.2.2.1 U-Net 

U-Net merupakan arsitektur CNN yang dirancang khusus oleh O. 

Ronneberger et al. dari Universitas Freiburg untuk memecahkan masalah 

segmentasi citra biomedis. Arsitektur yang digunakan berhasil untuk 

mensegmentasi sel pada tantangan ISBI 2015. Arsitektur U-Net digambarkan pada 

Gambar 3.3 [11]. 
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Gambar 3.3 Arsitektur U-Net [11]. 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bagian kiri 

konvolusional merupakan bagian contracting path, sedangkan bagian kanan atau 

dekonvolusional merupakan expansive path untuk mencapai segmentasi semantik. 

Jaringan konvolusi terdiri dari pola berulang dari dua operasi konvolusi 3×3 diikuti 

oleh ReLU dan proses downsampling melalui operasi maxpooling 2×2 dengan 

stride 2. Di sisi lain dekonvolusional arsitektur mencakup operasi upsampling dari 

feature map yang diperoleh selama terjadinya contracting path. Apriori dari feature 

map yang dihasilkan dan yang diperoleh selama contracting path perlu diikuti oleh 

3×3 konvolusi dan sebuah ReLU layer. Jadi dalam proses ini ada 23 layer deep 

convolutinal, dimana pada layer yang paling akhir digunakan untuk memerakan 

tiap vektor fitur komponen yang terkait dengan kelas tersebut. Arsitektur ini 

menerima input RGB dan corresponding binary mask yang sesuai. Pada training 

dengan bobot  Arsitektur ini menerima gambar input RGB dan mask biner yang 

sesuai. Pelatihan dilakukan dengan mempelajari bobot dengan stochastic gradient 

descent (SGD) [11]. Untuk mendapatkan visualisasi bagaimana arsitektur U-Net 

maka digunakan modelling tools perceptilabs untuk mengecek bagaimana 

arsitektur tersebut bekerja. 
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Gambar 3.4 Visualisasi arsitektur U-Net menggunakan Perceptilabs. 

 

3.2.2.2 VGG-16 

VGG-net merupakan arsitektur yang paling umum digunakan untuk CNN. 

Dalam variasi VGG ada dua macam yang memiliki kinerja terbaik yaitu VGG16 

dan VGG19. Dalam kasus ini VGG16 lebih dipilih karena terbukti mampu 

menggeneralisasi dengan baik suatu dataset. Input layer jaringan mengharapkan 

ukuran 224×224 piksel citra RGB. Citra input dilewatkan melalui lima blok 

konvolusional, dan digunakan filter konvolusional yang kecil dengan bidang 

reseptif 3×3. Setiap blok konvolusi ini mencakup 2D convolutional layer yang 

artinya jumlah filter berubah tiap blok. Kesemua hidden layer dilengkapi ReLU 

sebagai fungsi aktivasi sebagai operasi non-linier dan mencakup spatial pooling 

melalui penggunaan max-pooling layer [12].  
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Gambar 3.5 VGG-16 arsitektur. 

Pada jaringan ini diakhiri dengan blok pengklasifikasian yang terdiri dari 

tiga Fully Connected Layer (FC). Namun VGG-16 yang asli harus dimodifikasi 

agar cocok dengan kebutuhan yang diperlukan dengan syarat output pada layer 

terakhir sepenuhnya terhubung melakukan klasifikasi biner (jinak-ganas), dan 

bukannya total kelas, dan fungsi aktivasi pada layer yang dimodifikasi telah diubah 

dari softmax menjadi sigmodial. 

 

3.2.3 Augmentasi Data 

Untuk memanfaatkan beberapa contoh training maka ditingkatkan akurasi 

model dengan menambah sejumlah data memalui transformasi acak. Teknik 

augmentasi data yang dipilih adalah re-scaling, rotasi, pergeseran horizontal, 

pembesaran citra, dan pembalikan (flipping) horizontal. Selain itu, augmentasi data 

juga diharapkan untuk membantu mencegah overfitting. 
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Gambar 3.6 Citra asli teraugmentasi (a) citra asli (b) rotasi (c) flipping. 

 

Gambar 3.6 Citra binary mask teraugmentasi (a) citra asli (b) rotasi (c) flipping. 
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3.2.4 Metode Training 

Perbedaan nyata antara segmentasi dan klasifikasi pada penelitian ini 

sebenarnya ke bentuk model yang digunakan. Arsitektur U-Net ditujukan untuk 

melakukan segmentasi, sementara VGG-16 diasosiasikan untuk model klasifikasi. 

Mengikuti diagram alur pada Gambar 3.7, training data dilatih sepanjang learning 

algorithm pada tiap model dengan menggunakan Stochastic Gradient Descent 

(SGD). Kemudian setelah model mempelajari bobot, algoritma prediksi akan 

mengklasifikasikan data validasi sesuai dengan pelatihan. Evaluasi model akhir 

dilakukan dengan membandingkan prediksi dengan data ground truth. 

 

Gambar 3.8 Metode training. 

 

3.2.5 Hyperparameter 

Selama training, beberapa parameter harus dipertimbangkan untuk diubah-

ubah agar mendapat kinerja terbaik dari arsitektur jaringan yang diusulkan 

mengenai maslah yang diteliti. Adapun parameter tersebut meliputi : 

a. Batch Size 

Batch size dikaitkan dengan jumlah citra pelatihan dalam one forward atau 

backward pass. Semakin tinggi ukuran batch, maka semakin banyak 

memori yang dibutuhkan. 

b. Iterasi 

Jumlah iterasi menandakan jumlah forward atau backward pada pass 

dengan syarat setiap pass menggunakan citra dalam ukuran batch. 
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c. Epoch 

Jumlah epoch mengindikasikan berapa kali citra dilihat selama pelatihan. 

Artinya tiap satu epoch berarti setiap citra telah dilihat satu kali. Epoch juga 

dapat dipahami sebagai satu operan forward pass atau operan backward 

pass dari kesemua pelatihan. Adapun penghitungan epoch dapat dilihat pada 

persamaan 3.1. 

 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ =  
𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑠𝑖𝑧𝑒 ×𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑐𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
 (3.1) 

 

 

d. Loss Function 

Loss function atau juga disebut cost function biasanya mengevaluasi antara 

prediksi dan ground truth yang telah dilabeli di setiap batch. 

e. Learning Rate 

Parameter learning rate fungsinya untuk menentukan ukuran step size untuk 

memperbarui bobot model terkait penurunan SGD.  

f. Decay 

Peluruhan bobot (weight decay) merupakan parameter pembaruan bobot 

tambahan yang menginduksi bobot menjadi 0 secara eksponensial setelah 

proses pembaruan selesai. 

g. Optimizer  

Pada framework Keras tersedia untuk optimalisasi agar dapat menemukan 

optimal set dari hyperparameter untuk model. Beberapa contoh 

pengoptimalan seperti SGD, RMSprop, dan Adam. Namun pada penelitian 

ini digunakan SGD. 

 

3.2.6 Segmentasi 

Gambaran umum untuk proses segmentasi ini mengikuti struktur yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk data pelatihan dan validasi dari dataset 

segmentasi diproses dengan script Python untuk load citra dan mask yang kemudian 

mengubahnya menjadi file format biner NumPy (.npy) yang selanjutnya akan 
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memungkinkan load yang lebih cepat selama pembelajaran dan prediksi. Data 

sebelumnya diatur dalam train, train mask, dan folder uji.  

Sehubungan dengan model arsitektur yang dipilih adalah U-Net yang telah 

dilatih dari awal, artinya bobot yang diinisialisasi secara acak dan dioptimalkan 

dengan backpropagation. Maka output jaringan berupa array Numpy yang berisi 

200 citra uji binary mask, yang kemudian diubah menjadi format JPG dengan 

dimensi 64×80 piksel. Artinya dari output ini diperlukan untuk perbesaran citra 

selama mendapatkan output loss function untuk pelatihan berupa dice coefficient. 

3.3 Loss Function 

Pada segmentasi semantik citra sebenarnya merupakan klasifikasi pixel-level. 

Dice loss berperan untuk membuat target segmentasi pada lesi kulit seperti satu 

sama lain dengan groundtruth. Oleh karenanya persamaan Dice loss adalah : 

  𝐷𝑖𝑐𝑒 =  2 ×
𝑦𝑎∩𝑦𝑏

|𝑦𝑎|+|𝑦𝑏|
, 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑒 ∈ (0,1) (3.2) 

 Untuk memaksimalkan output akhir, semakin rendah hasil estimasi dari 

Dice coefficient yang menggunakan operasi logaritmik (log) dan nilai negatifnya 

diambil dari loss function misalnya Log-Dice loss. Maka pada persamaan tersebut 

𝑦𝑎 merupakan nilai ground truth citra lesi kulit dan 𝑦𝑏 merupakan nilai prediksinya. 

  𝐿𝑜𝑔𝐷𝐿 = −𝑙𝑜𝑔
(2×(𝑦𝑎∩𝑦𝑏))

(|𝑦𝑎|+|𝑦𝑏|)
 (3.3) 

Sebagai tambahan bahwa focal loss dapat menghambat area piksel yang mudah 

tersegmentasi. Oleh karena itu terdapat teorema Focal loss. 

  𝐹𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑦𝑎 × log (𝑦𝑏) × (1 − 𝑦𝑏)𝜆 (3.4) 

Dengan mempertimbangkan dua persamaan Log-Dice loss dan Focal loss dan 

dikombinasikan sebagai loss function untuk model training dengan parameter 𝜆. 

Parameter 𝜆 menentukan proporsi Log-Dice loss dan Focal loss pada keseluruhan 

loss function. Oleh karena itu optimasi 𝜆 dipilih dengan nilai F-1 score dan IoU. 

  𝐿𝑜𝑠𝑠 =  𝜆 × 𝐿𝑜𝑔𝐷𝐿 + (1 − 𝜆) × 𝐹𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑠𝑠 (3.5) 
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3.4 Metrik 

Metrik yang digunakan untuk evaluasi pada penelitian ini meliputi : 

a. Akurasi 

Akurasi bertindak sebagai penghitungan prediksi yang benar dibagi 

dengan jumlah total sampel. Adapun persamaan tersebut : 

  𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
 (3.5) 

 

 

 

b. Dice Coefficient 

Metrik ini dihitung dengan membandingkan antara pixel-wise dengan 

groundtruth (𝑌) dan prediksi segmentasi yang sesuai (𝑋). Metrik ini secara 

khusus digunakan untuk mengevaluasi kinerja model segmentasi. 

  𝐷𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓 =  
2 ×|𝑋∩𝑌|

|𝑋|+|𝑌|
  (3.6) 

 

c. Jaccard Indeks (IoU) 

Jaccard Indeks (IoU) dikenal sebagai Jaccard Coefficient Similarity, 

biasanya membandingkan prediksi (𝑦𝑎) dengan groundtruth (𝑦𝑏). 

Fungsinya adalah untuk melihat atau menelaah sampel mana yang 

dibagikan dan yang  berbeda. Apabila semakin tinggi nilai indeks, maka 

semakin mirip dua himpunan bagiannya. 

  𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐴, 𝐵) =  
|𝑦𝑎∩𝑦𝑏|

|𝑦𝑎|+|𝑦𝑏|−|𝑦𝑎∩𝑦𝑏|
 (3.7) 

 

d. Sensitivitas (Recall) 

Sensitivitas yang dikenal sebagai recall, dihitung sebagai pecahan dari true 

positive (TP) yang ada diidentifikasi dengan benar. 

  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝐹
 (3.8) 
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e. Presisi 

Presisi biasanya yang dihitung sebagai bagian dari instance yang diambil 

secara relevan. 

  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝐹
 (3.9) 

 

 

 

f. Spesifitas 

Spesifitas dihitung sebagai bagian dari true negatif yang diidentifikasi 

dengan benar. 

  𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑇𝐹

𝑇𝐹+𝐹𝑃
  (3.10) 

 

g. F1-Score 

F1-Score biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata akurasi dan 

recall. 

  𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2×𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖×𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  (3.11) 

 

3.4.1 Klasifikasi 

Pada pengklasifikasian sebenarnya untuk menghindari overfitting yang 

disebabkan oleh jumlah citra lesi kulit yang kecil pada sebagian besar data citra dari 

ahli dermatologi. Untuk mengatasi masalah ini, model yang diusulkan yang 

pertama adalah mengekstrak fitur dari citra dengan VGG-16, dan yang kedua 

melakukan load yang telah diekstrak pada arsitektur VGG-16 yang telah 

disesuaikan. Apabila ditinjau kembali pada ukuran dataset, maka dilakukan 

pendekatan dengan mengenisialisasi model dengan bobot dari VGG-16 yang dilatih 

pada set data yang lebih besar. Selajutnya diasumsikan transfer learning bahwa 

model pre-training telah mempelajari fitur yang mungkin berguna untuk proses 

klasifikasi. Dalam praktiknya, menggunakan CNN sebagai fixed feature extraction, 
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dapat dicapai dengan convolutional block dan hanya melatih FCN dengan dataset 

baru [15]. 

Teknik transfer learning bukan hanya melatih kembali classifier pada 

jaringan teratas dengan kumpulan data baru, melainkan juga menerapkan 

penyempurnaan jaringan dengan training hanya pada bagian higher-level dari 

convolutional layer dan kemudian melanjutkan backpropagation. Dalam penelitian 

ini diusulkan lower level layer karena mencakup fitur umum dataset. Jadi pada 

pengklasifikasian ini dibutuhkan 4 convolutional layer dalam arsitektur VGG-16 

dan diinisialisasi dengan bobot. 

Sehubungan dengan ukuran PH2 dataset yang sangat kecil dan kurang 

seimbang yaitu sekitar 80% sesuai dengan kelas jinak, sedangkan sisanya ganas, 

maka perlu diseimbangkan antara kelas mayoritas dan minoritas. Adapun 

persamaan loss function dapat dilihat pada persamaan 3.2, di mana 𝑝 dan 

𝑞 merupakan distribusi probabilitas dari ground truth terhadap 𝜌 pembobotan hasil 

loss berdasarkan mayoritas kelas pada saat pelatihan. Dalam hal ini 𝜌 diartikan 

sebagai 1 − 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 [15] [16]. 

 𝐻(𝑝, 𝑞) =  ∑ 𝛼(𝑥)𝑝(𝑥) log(𝑞(𝑥)) ,𝑥  𝛼(𝑥) = {1
𝜌 𝑥=𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

 (3.2) 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menunjukkan dan menganalisis hasil dari penelitian segmentasi 

citra pada lesi kulit berdasarkan metodologi yang diusulkan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, pada dasarnya masih cukup kurang cermat dalam memperhatikan 

parameter hyperparameternya, karena ruang komputasi yang terbatas sehingga 

belum mampu melakukan eksperimen secara paralel untuk membandingkan 

perbedaan antara pengaturan parameter yang berbeda.  

4.1 Hasil 

4.1.1 Training U-Net Pada Segmentasi Lesi Kulit  

Hasil segmentasi didasarkan pada perhitungan rata-rata untuk tiap testinng 

mask bila dibandingkan dengan binary mask terhadap ground truth. Lebih 

mudahnya dengan catatan hasilnya 0 atau 1. Kinerja segmentasi ini dievaluasi 

menggunakan metrik. Metrik tersebut berdasarkan akurasi, presisi, recall, IoU, F1-

Score yang tiap metrik tersebut merepresentasikan evaluasi pada citra. Model ini 

memiliki kinerja yang baik dengan epoch 100. Nilai IoU berperan penting dalam 

prediksi citra apabila nilai tersebut mendekati 1. 

Tabel 4.1 Evaluasi metrik. 

 Epoch 100 

 Train Set Test Set Validation Set 

IoU 0.9678 0.9377 0.9435 

Dice coefficient 0.8385 -15.9874 0.8014 

Presisi 0.9713 0.0000e+00 0.9240 

Sensitivitas 0.9559 0.0000e+00 0.9065 

Akurasi 0.9781 0.6527 0.9471 

Loss 0.1205 1.4858 0.1776 

F1-Score 97.18 90.44 92.03 
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Gambar 4.1 Training statistik pada train set. 

 

4.1.2 Fine-Tuning VGG-16 Untuk Klasifikasi Lesi Kulit 

Hasil untuk tugas ini menunjukkan bahwa kinerja yang baik dapat dicapai 

dengan mengatur model VGG-16 yang memang dilatih untuk klasifikasi citra. 

Selanjutnya dalam konteks citra medis, sensitivitas mengacu pada presentasi true 

positive (malignant lesion) apabila diidentifikasi dengan benar. Sedangkan 

spesifitas mengukur berapa banyak sampel yang diprediksi sebagai benign lesion 

(negatif). Pada model VGG-16 didapatkan hasil akurasi sebesar 0.8390, loss 

sebesar 0.4958, sensitivitas 0.8648, dan presisi sebesar 0.9621. Adapun hasil 

berikut disajikan dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kinerja eksperimental klasifikasi. 

Model Akurasi Loss Sensitivitas Presisi 

VGG-16 0.8390  0.4958 0.8648 0.9621 
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4.2 Pembahasan 

Metrik Intersection over Union (IoU) yang lebih dikenal sebagai Jaccard 

Indeks yang pada dasarnya menghitung presentase tumpang tindih antara ground 

truth dan output predicted. Sederhananya terdapat area of intersection yaitu area 

dimana predicted image overlap terhadap citra ground truth, sementara area of 

union adalah area yang mengombinasikan predicted image dengan ground truth. 

Misalkan ambil contoh pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Ilustrasi IoU. 

IoU disini untuk mengetahui kepresisian bounding box dari nilai aktual dan 

nilai prediksi. Jika nilainya semakin mendekati 1 maka semakin bagus. Biasanya 

IoU digunakan untuk dasar perhitungan MAP dengan memberikan parameter 

threshold ke IoU. Nilai IoU dapat di setting sendiri, biasanya bermacam-macam 

seperti 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 dan seterusnya. Pada penelitian ini IoU disetting pada nilai 

0.5. Implementasi pada citra tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3. Namun hasil 

citra prediksi pertama kali masih terlihat blur dan kurang absolut. Sehingga output 

citra prediksi tersebut masih diperlukan evaluasi kembali untuk memperbaiki 

beberapa kualitas citra yang masih belum tersegmentasi sempurna. Oleh karenanya 

dibutuhkan nilai yang akurat untuk membandingkan citra terlabel, citra sebelum 

enhancement, citra sesudah enhancement, dan citra applying mask. 

   

(a) Citra asli. (b) Citra terlabel. 
(c) Citra prediksi 

sebelum enhancement. 

Gambar 4.3 Output predicted mask sebelum enhancement. 
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Pada predicted image sebelum dilakukan enhancement, citra lesi kulit masih 

belum cukup bagus karena terdapat blur pada area lesi dengan nilai piksel yang 

diprediksi berada dalam kisaran hingga 0 dan 1.  Namun, untuk mengatasi kondisi 

blur tersebut agar mendapat kualitas citra yang bagus diperlukan enhancement. 

Enhancement sendiri untuk menaikkan kualitas citra. Agar predicted image 

sebelum enhancement lebih jelas di bagian tepi, maka citra lesi pada predicted 

image disekelilingnya dinaikkan pikselnya menjadi 1. Kemudian saat rounding 

down pixel value menjadi 0. Jadi, citra yang telah dilakukan enhancement outputnya 

akan semakin absolut bentuk prediksinya. Output prediksi citra ini bisa dilihat pada 

Gambar 4.4 yang telah dilakukan perbaikan kualitas citra dengan menggunakan 

enhancement. 

 

   

(a) Citra asli. (b) Citra terlabel. 
(c) Citra prediksi setelah 

enhancement. 

Gambar 4.4 Output predicted mask setelah enhancement. 

Untuk mengetahui apakah hasil prediksi sudah benar-benar layak, maka perlu 

dibandingkan kembali antara citra terlabel terhadap hasil predicted image untuk 

melhat  hasil luasan area lesi tersebut. Diambil contoh satu sampel bahwa luas area 

pada citra terlabel sebesar 12391, dan luas area predicted mask yang belum 

dilakukan enhancement sebesar 13120, diikuti nilai perimeter (keliling objek) 

438.2950 dan 413.2530.  
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(a) Luas area citra terlabel. 
(b) Luas area predicted image 

sebelum enhancement. 

Gambar 4.5 Output predicted mask. 

 Setelah mendapatkan hasil luasan area citra terlabel terhadap predicted 

image sebelum enhancement, dilakukan proses enhancement untuk mengetahui 

apakah ada perubahan luas area dari predicted image sebelum enhancement dan 

sesudah enhancement. Didapatkan luas area sesudah enhancement sebesar 13940 

dengan perimeter 430.555.  

 

Gambar 4.6 Luas area predicted image sesudah enhancement. 

Proses selanjutnya setelah mendapatkan citra yang sudah di enhancement 

adalah memanfaatkan operasi bitwise agar dapat mengaplikasikan mask dari citra 

asli terhadap citra yang tersegmentasi. Operasi bitwise ini digunakan untuk 

memanipulasi area lesi dan untuk mengekstraksi kembali bagian terpenting pada 

enhanced image tersebut. Operasi ini diterapkan dengan dimensi yang sama dengan 

citra inputan awal. Pada tahap ini digunakan operasi bitwise AND. Logika AND 

adalah proses mengalikan antara 2 buah citra atau lebih, jika semua inputnya 0 maka 

outputnya 0, jika semua inputnya 1 maka outputnya 1. Proses logika ini harus 

melalui proses thresholding terlebih dahulu untuk menjalankan operasi. Namun, 
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pada enhanced image citra telah berbentuk binary image sehingga akan lebih 

mudah untuk applying mask. 

 

Gambar 4.7 Hasil citra applying mask. 

Namun, pada hasil citra applying mask masih perlu dicari luasan areanya untuk 

mengetahui seberapa mirip luas areanya dengan citra ground truth. 

 

Gambar 4.8 Luas area pada applying mask. 

Dari ketiga tahap diatas dapat dibandingkan bahwa luas area citra terlabel 

(ground truth) dengan predicted image sebelum dan sesudah enhancement 

memiliki rentang nilai yang berbeda. 

Tabel 4.3 Hasil penentuan titik centroid dan luas area lesi kulit. 

Citra 
Jumlah 

Objek 
Luas Area 

Titik Centroid 

Terhadap X Terhadap Y 

Citra terlabel 1 12391 436.295 98.4275 

Citra predicted sebelum 

enhancement 
1 13120 413.253 102.2075 
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Citra predicted sesudah 

enhancement 
1 13940 122.8559 94.0136 

Citra applying mask 1 13665 125.1921 96.7636 

 

Pada Tabel 4.3 maka diperoleh bahwa citra terlabel (asli) menunjukkan hasil 

yang berbeda untuk perhitungan titik centroid X maupun Y. Namun, luas area pada 

citra terlabel dengan ketiga item yaitu citra sebelum enhancement, sesudah 

enhancement, dan applying mask berbeda. Didapatkan bahwa citra sebelum 

enhancement, sesudah enhancement, dan applying mask memiliki nilai luas area 

serupa. Untuk membuktikan bahwa citra terlabel dengan hasil citra predicted 

sebelum dan sesudah enhancement, serta applying mask maka dilakukan blending 

citra. Citra ini akan digabungkan (fusion) untuk mendapatkan detail citra dengan 

memanfaatkan discrete wavelet transform. Namun sebenarnya ada blending lain 

menggunakan operasi bitwise XOR, hanya saja output tidak sesuai yang 

diharapkan. Output blending image dapat dilihat pada Gambar 4.9, 4.10, dan 4.11. 

   
Gambar 4.9 Hasil penggabungan citra terlabel dengan predicted image 

sebelum enhancement. 

   
Gambar 4.10 Hasil penggabungan citra terlabel dengan predicted image 

setelah enhancement. 
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Gambar 4.11 Hasil penggabungan citra terlabel dengan applying mask. 

Penggabungan ini memanfaatkan hasil output citra dari segmentasi U-Net. 

Pada ketiga gambar diatas dapat dilihat bahwa citra terlabel berbeda dengan 

predicted image karena pada paragraf sebelumnya dibahas bahwa dilakukan 

rounding down pixel agar citra yang tersegmentasi hasilnya lebih absolut. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya yaitu 

segmentasi menggunakan metode U-Net, maka didapatkan  kesimpulan dan saran 

dari penelitian ini untuk ruang lingkup kedepannya. 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini telah diusulkan solusi deep learning untuk membantu 

dokter spesialis kulit selama melakukan diagnosis permasalahan lesi kulit. Model 

segmentasi U-Net yang diusulkan adalah untuk mendapatkan binary mask yang 

akan menghasilkan citra kulit tersegmentasi otomatis. Namun citra prediksi yang 

dihasilkan pertama kali terlihat kurang absolut, dengan nilai IoU disetting ke dalam 

nilai 0.5. Sehingga masih diperlukan tahap lanjutan untuk memperbaiki kualitas 

citra dengan melakukan eenhancement agar citra terlihat lebih absolut. Namun 

demikian, meskipun citra prediksi sudah terlihat absolut, masih diperlukan operasi 

bitwise AND untuk mengaplikasikan mask citra asli terhadap citra yang diprediksi. 

Operasi ini memanipulasi area lesi untuk mengekstraksi bagian terpenting pada 

hasil prediksi. 

Selanjutnya untuk model klasifikasi menggunakan VGG-16 menerima input 

citra yang diberi label benign atau malignant. Pada model ini memprediksi apakah 

citra lesi kulit yang sebelumnya tidak terlihat adalah benign atau malignant. Ketika 

melakukan klasifikasi menggunakan model ini, dari hasil segmentasi tidak secara 

signifikan meningkatkan kinerja klasifikasi saat mengukur akurasinya, bahkan 

kinerja validasi cukup mengalami gangguan ketika segmentasi diterapkan. Namun, 

akurasi bukan ukuran kinerja terbaik dalam medical setting.  

5.2 Saran 

Penelitian ini akan lebih baik lagi apabila segmentasi dilakukan dengan dua 

metode sebagai pembanding untuk melihat performa metrik dan klasifikasi, terlebih 

lagi memperhatikan hasil prediksi untuk tercapainya nilai sesuai medical setting, 

serta studi kasus pada objek lain. 
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LAMPIRAN 
 

Luas Area Pada 40 Sampel Melanoma 

 
Luas Area Citra Terlabel 

Luas Area Predicted Image Sebelum 

Enhancement 

Area Perimeter X Y Area Perimeter X Y 

0 7041 394.182 159.5871 125.393 10814 409.556 165.2872 121.7194 

1 10583 419.961 106.2917 89.0837 9383 353.362 106.7021 92.9382 

2 12391 438.2950 125.7251 102.2075 13120 413.2530 125.7251 102.2075 

3 8063 386.706 143.9905 89.3986 7072 302.8550 147.888 95.9234 

4 5460 308.752 158.1714 91.0324 5164 260.8090 159.2215 96.6667 

5 17919 527.706 110.6637 102.5787 16252 582.42 114.6775 107.919 

6 1637 155.405 163.9554 109.2407 2364 172.409 165.5144 119.4031 

7 3051 200.925 140.6975 96.2255 3343 205.622 142.5082 102.5262 

8 8168 369.339 147.0655 112.6914 5535 314.938 144.617 155.589 

9 13216 481.63 133.817 86.7897 13261 451.626 136.8799 92.9057 

10 7701 357.173 114.7802 86.0586 7658 316.13 117.7246 91.5159 

11 15251 512.62 133.6927 94.43 20334 554.253 127.7038 102.3245 

12 24706 610.166 121.005 100.7781 23698 570.985 123.8319 104.6664 

13 29500 691.017 115.73 92.5821 29628 755.614 120.5609 89.1652 

14 9050 433.871 156.0783 84.5722 6952 355.472 166.3018 80.2693 

15 26128 601.709 138.5004 58.8368 22794 593.32 136.8561 1038868 

16 7642 432.672 110.751 76.347 9045 422.243 116.5839 85.4286 

17 24115 639.792 132.7122 112.3444 27634 670.731 139.1876 111.1179 

18 12710 484.683 122.4279 106.9247 12054 400.749 124.0665 106.7606 

19 10121 410.359 68.1071 123.4977 11173 388.345 69.8154 124.813 

20 23867 746.963 142.2809 83.7572 33215 935.927 145.7409 98.7054 

21 13474 458.491 144.9086 86.4284 13834 461.955 153.7534 93.7148 

22 19474 607.239 122.1328 103.3481 16757 527.017 122.6108 121.9972 

23 8722 379.825 126.593 108.2536 7952 321.115 128.8418 114.8281 

24 3361 279.094 135.7733 117.5085 5406 275.488 132.9617 116.1733 

25 11352 417.784 139.491 83.2258 34122 779.32 160.1896 97.5615 

26 34894 721.198 104.6227 82.1011 35030 730.329 109.329 80.3497 

27 9379 377.642 134.8933 101.441 8236 338.327 139.6317 107.8233 

28 48986 823.306 129.685 98.2222 46221 807.759 129.3563 994524 

29 10101 418.738 116.5227 103.0652 11828 400.575 118.5502 110.6792 

30 4723 259.611 127.5041 96.1406 5679 286.927 131.6575 100.5871 

31 27889 679.09 112.51 108.9076 28864 648.174 112.6044 104.3265 

32 11732 431.713 123.6402 86.0859 12869 411.484 125.1978 85.712 

33 35681 720.272 116.4905 105.0824 36569 705.876 117.212 106.5954 

34 33211 703.846 104.1237 101.3252 3448 698.642 97.7346 97.7546 

35 13019 461.231 126.4411 93.6163 15403 454.162 129.5942 99.986 

36 23263 602.004 138.4315 103.2412 26552 597.3560 129.8011 101.0216 

37 10211 458.035 119.3396 92.7968 12263 419.447 120.7621 97.8581 
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38 21074 590.194 121.918 101.5626 22389 575.316 120.4352 110.0311 

39 48513 815.484 129.9559 98.8001 41363 775.411 120.7526 92.1388 

 

 
Luas Area Citra Terlabel 

Luas Area Predicted Image Sebelum 

Enhancement 

Area Perimeter X Y Area Perimeter X Y 

40 14146 513.961 97.4995 95.6982 15490 456.749 100.4324 96.1241 

41 33942 725.015 125.4291 120.8802 37561 772.581 128.3601 115.8887 

42 24055 648.292 123.7666 91.5598 22692 563.548 114.7919 99.5922 

43 5688 311.001 147.5768 128.6145 5041 255.12 148.8996 128.9329 

44 19117 534.321 122.1175 91.6918 18802 558.861 119.2561 94.8582 

45 4381 260.099 136.0927 128.3317 5740 285.719 137.7967 125.1028 

46 18965 505.609 112.9487 92.0186 21950 542.444 110.2796 96.5284 

47 10475 462.923 139.8311 107.6541 12899 423.103 141.4758 107.0754 

48 6043 349.012 136.331 95.4706 5143 259.478 138.2777 90.4789 

49 6930 307.197 143.5999 117.5703 8859 346.993 143.9596 118.7801 
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