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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh manusia yang melindungi dari 

berbagai hal yang berhubungan secara langsung atau sentuhan. Pada manusia kulit 

dapat terserang berbagai macam jenis penyakit seperti iritasi, jerawat, bisul, kurap, 

kudis dan herpes. Penyakit kulit dapat ditularkan melalui sentuhan, baik secara fisik 

maupun penggunaan barang dengan orang yang menderita penyakit kulit. 

Kurangnya menjaga kebersihan tubuh juga merupakan salah satu faktor penyebab 

timbulnya penyakit kulit. 

Untuk mengidentifikasi penyakit kulit biasanya dilakukan oleh seorang dokter 

tapi sejalan dengan berkembangnya teknologi diharapkan bisa diidentifikasi oleh 

komputer. Apalagi berkat berkembangnya teknologi para ahli sudah mulai mencoba  

menciptakan komputer yang dapat berpikir layaknya manusia, sehingga lahirlah 

teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegent). 

 Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat 

agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan 

manusia. Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network System) merupakan 

salah satu cabang dari kecerdasan buatan, dimana jaringan syaraf tiruan merupakan 

system komputasi yang arsitektur dan operasinya diilhami dari pengetahuan tentang 

sel syaraf biologis manusia. Karakteristik kerja dari jaringan syaraf tiruan 

menyerupai jaringan syaraf biologis manusia. Salah satu metode dalam jaringan 

syaraf tiruan adalah metode backpropagation. 
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Berdasarkan latar belakang penelitian maka, dibuatlah sebuah sistem untuk 

mengidentifikasi penyakit kulit, dimana sistem ini menggunakan metode 

backpropagation. Pada sistem yang dibangun menggunakan pengolahan citra 

berupa gambar penyakit. Dengan dibangunnya sistem ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat dan pakar kesehatan dalam mengidentifikasi penyakit kulit. 

1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis dekstop yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit kulit menggunakan metode 

backpropagation? 

1.3.Ruang Lingkup 

Ruang lingkup skripsi adalah : 

1. Penyakit kulit yang menjadi objek adalah jerawat, bisul, kurap, kudis dan 

herpes. 

2. Input data dalam bentuk image jpg. 

3. Ekstraksi ciri image penyakit kulit menggunakan segmentasi warna. 

4. Data yang digunakan sebagai sample sebanyak 10 image tiap penyakit 

sehingga total data sebanyak 50 data. 

5. Aplikasi berbasis desktop. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengimplementasikan salah satu metode yang ada pada jaringan syaraf 

tiruan yaitu backpropagation untuk mengidentifikasi penyakit kulit. 

2. Menentukan akurasi system. 
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1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk mengenali nama penyakit kulit 

berdasarkan data image penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


