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ABSTRAK 

Electrical Stimulation (ES) untuk penyembuhan luka adalah penggunaan 
arus listrik untuk mentransfer energi ke luka, yaitu menempatkan elektroda kontak 

langsung atau dekat dengan kulit yang luka sehingga arus listrik mengalir 
melewati luka. Pemberian terapi stimulasi elektrik ini dalam beberapa penelitian 

sebelumnya telah ditemukan suatu percepatan penyembuhan luka. Pada penelitian 
terdahulu proses penilaian penyembuhan luka dilakukan secara invasive, yaitu 
dengan mencuplik sebagian dari luka dan dibawah ke laboratorium pathology 

untuk dinilai oleh ahli pathology. Fenomena inilah yang mendasari penelitian kali 
ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain suatu sistem evaluasi non-

invasive terhadap percepatan penyembuhan luka dengan stimulasi elektrik 
menggunakan analisa image. 

 

PENDAHULUAN  

Menyembuhkan luka kronis sangat lambat dan proses penyembuhan 

mungkin akan lebih lama jika menggunakan perawatan yang tidak efektif. Dokter 
membutuhkan metode karakterisasi luka bertujuan untuk memutuskan apakah 
pengobatan saat ini adalah cukup atau memerlukan penyesuaian. Akurasi  

pengukuran luka adalah tugas penting dalam perawatan luka kronis, karena 
perubahan luka ukuran dan jenis jaringan adalah indikator kemajuan 

penyembuhan. 
 Metode pengukuran luka yang sedang digunakan didasarkan pada 

pendekatan sederhana untuk pengukuran daerah, dengan menggunakan penggaris 

dan transparansi tracing, atau sistem noncontact [1, 2, 3]. Metode seperti ini 
memberikan estimasi kasar luas total dan tidak ada informasi tentang proporsi 

jenis jaringan yang berbeda. Evaluasi bergantung pada pengalaman manusia, 
melainkan non objective dan tidak memenuhi syarat untuk validasi proses 
penyembuhan luka. Metode yang paling dapat diterima  analisis luka otomatis 

adalah pengolahan citra warna [4, 5, 6]. Gambar luka bisa cepat diperoleh 
menggunakan kamera digital biasa dan menyimpan untuk   

pengolahan lebih lanjut. Proses segmentasi, analisis dan perbandingan gambar 
warna yang dibutuhkan untuk menganalisis luka, meskipun tugas yang sulit bagi 
manusia adalah cocok untuk memproses  menggunakan komputer digital [7]. 

pengolahan gambar digital telah banyak keuntungan atas penilaian manusia 
terhadap  analisis luka. Evaluasi adalah obyektif, lebih akurat, bisa direproduksi 
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dan lebih cepat. Keterjangkauan komputer berkecepatan tinggi memungkinkan 
implementasi algoritma klasifikasi canggih.  

Analisis luka harus meliputi deteksi luka perbatasan, perhitungan daerah 

luka, dan, apa yang paling penting, adalah analisis dari distribusi warna dalam 
luka. Luka umumnya memiliki campuran non-seragam dari warna kuning, hitam 

jaringan nekrotik dan jaringan granulasi merah. Informasi tentang persentase 
masing-masing wilayah adalah faktor penting untuk menentukan daerah 
penyembuhan luka, sehingga evaluasi pengobatan efisiensi dan keputusan 

perawatan lebih lanjut Obyektif, dapat diandalkan, direproduksi, kualitatif dan 
kuantitatif analisis luka sangat penting dalam keberhasilan terapi validasi.  

 

 
Gambar 1. Aplikasi interface 

 

Menuju penghapusan estimasi parameter luka yang subyektif, kami 
mengembangkan perangkat lunak pengolahan citra warna yang menganalisis 
gambar digital luka, dan berdasarkan training (pembelajaran)  contoh jaringan 

membuat klasifikasi jaringan luka. Jenis Jaringan dibagi menjadi eschar nekrotik 
hitam, fibrin atau slough kuning, jaringan granulasi merah dan bagian gambar 

yang tidak berbintang, misalnya refleksi yang tidak diinginkan dari bagian 
mengilap dari luka. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

APLIKASI 

Aplikasi untuk luka gambar Jaringan berbasis Analisis 
dibangun pada bahasa pemrograman delphi dan oleh karena itu NET Framework 
2.0 diperlukan untuk operasi itu. Aplikasi interface terdiri dari empat bagian: 

menu, toolbar, luka / hasil panel dan analisis data pasien, seperti yang terlihat pada 
Gambar. 1.Bagian utama dari interface adalah gambar panel dimana pengguna 

dapat melihat gambar luka dan hasil analisis. Dasar informasi pasien serta analisis 
hasil (dalam persentase) terletak di sisi kanan interface. Pengguna dapat 
memperbesar dan memperkecil tampilan gambar hingga luka 500%.  

Aplikasi itu sendiri tidak memiliki resolusi apapun pembatasan tetapi 
disarankan bahwa gambar input memiliki setidaknya 3Mpx karena semakin besar 

resolusi akan lebih tepat hasilnya. Waktu pemrosesan permohonan adalah 
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sebanding dengan jumlah pixel, sehingga gambar yang lebih besar akan 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisis. Sebelum analisis dalam 
aplikasi dapat terjadi, pengguna harus define topeng-topeng tersebut merupakan 

daerah yang menarik bagi pengguna yang ingin melakukan analisis. Mask 
didefinisikan dalam aplikasi sebagai lapisan putih semi- transparan di atas luka 

kami gambar.  
Mask disimpan dalam format PNG dalam folder yang sama di mana  

gambar asli berada. Masker dapat didefinisikan menggunakan persegi panjang, 

elips atau alat freehand. Ketika analisis berlangsung, lewat aplikasi melalui setiap 
piksel pada gambar luka dan periksa apakah topeng didefinisikan "di atas" pixel, 

dan hanya jika topeng ada piksel berjalan melalui klasifikasi algoritma 
mengidentifikasi jenis jaringan. Aplikasi ini juga memiliki kemampuan untuk 
menghitung luas permukaan dan keliling luka, tapi untuk itu pengguna harus 

menetapkan skala piksel / sentimeter atau pixel / inch.  
 

ANALISIS LUKA 

Dikembangkan mengimplementasikan aplikasi canggih statistik pengenalan 
pola algoritma untuk mengklasifikasikan setiap piksel gambar luka berdasarkan 

informasi warna. Klasifikasi parameter tersebut belajar dari contoh-contoh yang 
disajikan ke aplikasi selama proses pembelajaran. Analisis luka adalah semi-

otomatis, yang berarti bahwa pengguna harus secara manual pilih luka batas 
menggunakan persegi panjang, elips atau freehand mekanisme seleksi umum ke 
gambar tujuan umum pemrosesan perangkat lunak. Gambar. 2 menunjukkan citra 

luka. Ketiga jenis jaringan yang hadir tanpa gejala klinis luka infeksi. 
 

 
Gambar 2. Image luka 

Setelah mengimpor gambar ke dalam perangkat lunak analisis luka, 

pengguna harus menandai parameter luka dan mulai analisis. Tergantung pada 
resolusi foto dan kecepatan komputer, analisa membutuhkan waktu antara 
beberapa detik dan menit. Hasil analisis tersebut, ditunjukkan dalam Gambar 3., 

Berisi sama gambar ditampilkan dalam warna semu (jaringan nekrotik adalah 
hitam,granulasi merah, kuning fibrin, dan bagian unclassified biru) se rta 

persentase jenis jaringan dalam area luka, disajikan secara numerik dan grafis.  
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Untuk mengelompokkan gambar dot (piksel) yang merupakan aplikasi jenis 
jaringan tidak diketahui menghitung nilai dari fungsi kepadatan probabilitas untuk 
setiap distribusi statistik. Kemudian pixel diketahui diklasifikasikan untuk kelas 

memiliki nilai terbesar dari fungsi kepadatan probabilitas. Prosedur itu dilakukan 
untuk setiap pixel dalam area yang dipilih dari luka. Masing-masing pixel 

direpresentasikan dengan komponen warna pohon, yang mewakili intensitas warna 
merah, hijau, dan komponen warna biru. Meskipun representasi gambar warna 
RGB sangat cocok untuk reproduksi warna (digunakan oleh monitor dan kamera), 

karena untuk kebergantungan antara R, G, dan komponen B bahwa  model warna 
tidak cocok untuk aplikasi visi mesin.  

Oleh karena itu, piksel citra diubah ke "terang-chrominance "(YUV) ruang 
warna, yang memisahkan tidak berwarna (hitam dan putih) komponen 
pencahayaan, atau intensitas) dari komponen berwarna yang digunakan untuk 

menggambarkan warna.  
Pendekatan ini memungkinkan lebih intuitif interpretasi warna dan sangat 

berguna untuk segmen warna sementara menghilangkan efek pencahayaan. 
Gambar. 5 menyajikan pelatihan sampel untuk granulasi, fibrin, dan jaringan 
nekrotik dalam ruang warna YUV. Hal ini jelas terlihat bahwa kelas mewakili 

granulasi, fibrin, dan jaringan nekrotik dipisahkan dengan baik, yang membuat 
mungkin dapat diandalkan klasifikasi gambar yang tidak diketahui.  

 
 

 
 

Gambar 3. Hasil Analisis Luka 

 
TRAINING 

Menerapkan algoritma pengenalan pola didasarkan pada Bayes classifier, 
yang dilatih dengan bagian-bagian luka gambar mewakili jenis jaringan yang 
berbeda. Bagian luka gambar yang digunakan untuk pelatihan yang dipilih oleh 

ahli medis, sehingga aplikasi selama proses pelatihan mengakuisisi ahli 
pengetahuan tentang fitur-fitur jaringan luka warna. Learning algoritma 
menghitung parameter distribusi statistik untuk jenis jaringan yang berbeda dalam 

ruang tiga dimensi warna. 
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Gambar 4. Traning sampel di ruang YUV 
 

CASE LAPORAN 

Seekor marmut dengan usia ± 6 bulan berat 600 gram diperlakukan selama 9 
hari stimulasi elektrik. 

 

Hari ke 2 Hari ke 6 Hari ke 9 
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Gambar 5. Perbandingan hasil analisis 

 
KESIMPULAN 

Luka analisis jaringan diperlukan untuk penilaian penyembuhan luka kulit. 

Persentase granulasi yang jaringan, fibrin dan nekrosis dalam luka, dan mengubah 
mereka selama perawatan memberi ke dokter medis informasi penting yang 

diperlukan untuk memutuskan bagaimana melanjutkan pengobatan luka tersebut.  
Dikembangkan aplikasi untuk analisis luka memberikan hasil yang obyektif, 

cepat dan handal. Ahli pengetahuan dibangun ke dalam aplikasi, yang berarti 

bahwa kualitas analisa citra luka tergantung hanya pada sampel pembelajaran 
(training) yang dipilih oleh seorang ahli medis dan kualitas gambar. Untuk 

memastikan kualitas gambar luka itu perlu untuk dipertahankan dan pencahayaan 
yang sama pengaturan kamera saat foto diambil.  
 

Perencanaan Tahap Berikutnya. 
1. Melakukan pengambilan data image luka kembali dengan lebih memperhatikan  

prosedur yang tepat dan lebih teliti, sehingga diperoleh data yang lebih valid. 
2. Mendesain perangkat lunak yang tepat untuk memperoleh hasil yang mendekati 

/ menyamai  standar penilaian laboratorium ( Hasil Phatologi Anatomi).  

3. Membuat perbandingan hasil antara hasil desain perangkat lunak dan hasil 
phatologi anatomi. 
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