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   ABSTRAK     
ABSTRAK 

Kanker serviks merupakan kanker peringkat kedua yang paling banyak di 

Indonesia setelah kanker payudara. Kanker serviks disebabkan oleh virus Human 

Papilloma Virus (HPV). Jumlah kematian akibat kanker serviks di Indonesia terus 

meningkat setiap tahunnya yang disebabkan oleh keterlambatan melakukan 

pendeteksian dini. Salah satu pendeteksian dini yang sangat konvensional ialah 

Papsmear. Namun, pemeriksaan Papsmear membutuhkan waktu yang lama 

dikarenakan pengamatannya masih secara visual dan subjektif oleh dokter yang 

memeriksa. Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

klasifikasi tingkatan jenis kanker serviks normal, LSIL, HSIL dari citra papsmear 

menggunakan metode Extreme Learning Machine (ELM) serta kinerja dari metode 

Extreme Learning Machine (ELM) dalam mengklasifikasi. Penelitian ini 

menggunakan metode Extreme Learning Machine dalam melakukan proses 

klasifikasi. Mengukur hasil kinerja algoritme dengan nilai akurasi dari perhitungan 

confusion matrix. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 225 data dan 

terdapat 3 kelas yaitu normal, LSIL dan HSIL. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi 

kanker serviks menggunakan ELM cukup baik dengan hasil akurasi sebesar 88%, 

sensitivity sebesar 92.5%, specificity sebesar 70%. 

 

Kata kunci : Klasifikasi kanker serviks, Extreme Learning Machine, 

Papsmear 
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ABSTRACT 

Cervical cancer is the second most common cancer in Indonesia after breast 

cancer and it is caused by the Human Papilloma Virus (HPV). This number 

continues to increase every year due to late detection. One of the most conventional 

methods to early detect cervical cancer is Papsmear. However, Pap smear 

examination requires a lot of time because the observation is still done visually and 

is also subjective. Therefore, this study aims to determine the classification process 

for levels of normal cervical cancer, LSIL, HSIL from pap smear images using the 

Extreme Learning Machine (ELM) method and the performance of the Extreme 

Learning Machine (ELM) method in classifying. This study uses the Extreme 

Learning Machine method in carrying out the classification process. The algorithm 

performance is measured by calculating the accuracy obtained from the confusion 

matrix. There were 225 data used in this study and 3 classes, namely normal, LSIL 

and HSIL. It can be concluded that the use of ELM in cervical cancer classification 

generates a fairly good result with the accuracy of 88%, sensitivity of 92.5% and 

specificity of 70%. 

 

Keyword : Classification of cervical cancer, Extreme Learning Machine, 

Papsmear 
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