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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit 

kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal sel jaringan 

tubuh yang berubah menjadi sel kanker, sedangkan tumor adalah kondisi dimana 

pertumbuhan sel tidak normal sehingga membentuk suatu lesi atau dalam banyak 

kasus benjolan di tubuh (Kemenkes RI, 2015). Dari beberapa jenis kanker, kanker 

serviks termasuk peringkat kedua yang paling banyak diderita masyarakat di 

Indonesia setelah kanker payudara. Kanker serviks adalah tidak terkontrolnya 

pertumbuhan siklus sel yang ada pada leher rahim (abnormal). Kanker serviks 

disebut juga kanker leher rahim atau kanker mulut rahim mulai tumbuh pada lapisan 

serviks. Kanker serviks terbentuk sangat perlahan dan sangat sulit terdeteksi di awal 

kecuali terjadi infeksi pada fisik (Ramdani & Purnami, 2014). Menurut WHO 

(World Health Organization) (2018), kanker serviks merupakan kanker pada 

wanita dengan perkiraan 570.000 kasus baru dan 6,6% dari kasus tersebut 

merupakan kanker serviks. Di Indonesia pada tahun 2018 diketahui angka kematian 

yang diakibatkan oleh kanker serviks adalah 18.279 jiwa. Jumlah tersebut 

menghasilkan nilai rata-rata kematian akibat kanker serviks sebesar 13.8%. Angka 

rerata ini lebih tinggi dibanding dengan angka rerata di Asia Tenggara yang 

menunjukkan nilai sebesar 10.9% (ICO, 2018). Menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia data angka kanker serviks per 31 Januari 2019 sebesar 23.4 per 

100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13.9 per 100.000 penduduk 

(Kemenkes RI, 2019). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyakit kanker 

serviks mengalami peningkatan jumlah penderita maupun jumlah kematian disetiap 

tahunnya.  

Faktor resiko yang menaikkan kemungkinan seseorang terkena kanker 

serviks yaitu memiliki sistem imun yang lemah, mutase gen, obesitas, memiliki 
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keluarga dengan riwayat kanker serviks dan yang paling utama adalah infeksi 

Human Papilloma Virus (HPV) (American Cancer Society, 2017). Infeksi HPV 

dapat terjadi terhadap siapa saja dan dapat ditularkan dengan mudah. Menurut 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2015) Menyebarnya virus HPV dapat 

terjadi dari kontak kulit, dan penyebaran yang paling banyak terjadi karena 

hubungan seksual. Meskipun demikian, kanker serviks dapat diobati dan 

disembuhkan jika terdiagnosa pada stadium awal (American Cancer Society, 2016). 

Pencegahan yang biasa dilakukan yaitu seperti memvaksinasi virus dari jenis 

Human Papilloma Virus (HPV) dan melakukan deteksi dini. 

Pendeteksian dini kanker serviks harus rutin dilakukan karena kanker awal 

tidak menimbulkan gejala atau keluhan. Pendeteksian dini kanker serviks dapat 

melakukan program skrining sitology serviks atau yang lebih popular dikenal 

dengan sebutan Papanocolaous (Pap) Smear sangat membantu menurunkan 

kejadian kanker serviks (Mastutik, G dkk, 2015).  Keluaran dari tes Papsmear 

adalah citra sel serviks. Dari citra sel serviks yang dihasilkan, dapat ditentukan sel 

serviks tersebut masuk dalam kategori normal atau kanker. Pendeteksian hasil citra 

sel serviks sebagai sel normal atau sel kanker dapat dilakukan melalui dua cara, 

yakni melalui pengamatan visual maupun dengan bantuan komputer. Pada 

umumnya, deteksi kanker serviks dilakukan oleh dokter melalui pengamatan visual 

(Dharmawan, 2014). Suatu prosedur papsmear konvensional yang dilakukan 

dengan sangat baik dapat menghasilkan akurasi sebesar 76% sampai dengan 94% 

(Andrijono, H. Nurwijaya, & H. Suheimi, 2010). Namun, hal ini membutuhkan 

waktu yang lama untuk mengetahui hasil dari papsmear tersebut. Oleh karena itu 

analisis secara otomatis akan memudahkan dalam proses pengamatan sel papsmear, 

sehingga memperoleh hasil akurasi yang tinggi serta menyamakan hasil diagnosis 

dari tenaga medis. 

Analisis secara otomatis yang banyak digunakan oleh peneliti saat ini yaitu 

menggunakan klasifikasi sel-sel kanker menggunakan algoritma kecerdasan 

buatan, dimana memproses citra dua dimensi yang bisa disebut dengan pengolahan 
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citra digital. Pada awalnya pengolahan citra ini dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas citra sehingga dapat lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia, 

namun dengan berkembangnya dunia komputasi dan dengan semakin 

meningkatnya kapasitas dan kecepatan proses komputer maka muncullah ilmu-ilmu 

komputasi yang memungkinkan komputer dapat mengambil informasi dari suatu 

citra untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis (Fikriya. Z, dkk. 2017). 

Terdapat banyak metode dalam melakukan klasifikasi data yang menghasilkan 

akurat dan baik. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan Extreme Learning 

Machine (ELM). Kelebihan metode ELM adalah dapat bekerja secara optimal pada 

fungsi yang kompleks dengan data linier maupun non linier (Toprak, 2018). ELM 

juga mampu melakukan pembelajaran dengan baik sehingga menghasilkan 

klarifikasi dengan hasil yang akurat.  

Dwiza Riana pada tahun (2010) dalam penelitiannya model klasifikasi multi 

tahap dengan memanfaatkan analisa Importance Performance Analysis sebagai 

basis klasifikasi baru yang dapat melakukan proses klasifikasi menjadi 7 kelas citra 

tunggal Papsmear dengan menggunakan data 210 citra Papsmear dengan sample 

30 disetiap kelas dengan tingkat akurasi mencapai 86,71% dengan empat rule 

independen. 

Susanto (2012), menggunakan JST backpropagation untuk aplikasi 

diagnosa kanker serviks dengan mempelajari latar belakang sifat-sifat atau gejala 

gejala yang khas dari kanker serviks yang kemudian dari latar belakang serta sifat 

sifat tersebut dijadikan bahan untuk dipelajari dalam jaringan syaraf tiruan 

algoritma backpropagation dengan menggunakan software Borland Delphi versi 

7.0. Setelah melalui proses pelatihan, jaringan dapat mengenali data diagnosa yang 

dimasukkan dengan tingkat akurasi sebesar 95,83 %.   

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh I Wayan Suartika, dkk 

mengenai salah satu metode machine learning yaitu Convolutional Neural Network 

(CNN) yang digunakan untuk klasifikasi citra objek. CNN adalah pengembangan 

dari Multilayer Perceptron yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. Hasil 
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uji coba dari klasifikasi objek citra dengan CNN ini menghasilkan tingkat akurasi 

sebesar 20%-50%. 

Terdapat banyak metode dalam melakukan klasifikasi data yang 

menghasilkan hasil akurat dan baik. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan 

Extreme Learning Machine (ELM). Kelebihan algoritme ELM yaitu tingkat 

menggeneralisasi yang lebih baik dibanding pembelajaran berbasis gradien 

sehingga dapat menangani masalah minimal lokal (Huang, Zhu, & Siew, 2006). 

Kelebihan metode ELM yang lainnya adalah dapat bekerja secara optimal pada 

fungsi yang kompleks dengan data linier maupun non linier (Toprak, 2018).  ELM 

juga mampu melakukan pembelajaran dengan baik sehingga menghasilkan 

klasifikasi dengan hasil yang akurat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dan penelitian sebelumnya, maka 

penulis melakukan batasan pada penelitian ini menggunakan metode Extreme 

Learning Machine untuk melakukan klasifikasi pada data citra papsmear yang 

hasilnya dapat mengelompokkan beberapa tingkatan kanker serviks itu sendiri yaitu 

Normal, LSIL (Low-grade squamous intraepithelial lesion), serta HSIL (Hight-

grade squamous intraepithelial lesion). Sehingga dapat diperoleh nilai ketepatan 

klasifikasi yang tinggi agar dapat menyamakan hasil diagnosis dari dokter dengan 

hasil yang akurat serta memperkecil nilai angka kematian akibat penyakit kanker 

serviks.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, rumusan masalah yang 

diangkat penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses klasifikasi tingkatan jenis kanker serviks normal, LSIL, 

HSIL dari citra papsmear menggunakan metode Extreme Learning Machine 

(ELM)? 

2. Bagaimana kinerja metode Extreme Learning Machine (ELM) dalam 

mengklasifikasi sel kanker serviks dari citra foto papsmear? 

1.3 Batasan Masalah Batasan Masalah 
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 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data kanker serviks diperoleh dari citra foto papsmear. 

2. Software yang digunakan pada penelitian ini adalah MATLAB R2018a. 

3. Data yang digunakan terdiri dari data normal dan data kanker serviks 

abnormal yang terdiri dari LSIL (Low-grade squamous intraepithelial 

lesion), serta HSIL (Hight-grade squamous intraepithelial lesion). 

4. Hasil penelitian ini adalah normal atau keabnormalan kanker serviks dari 

citra foto papsmear. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Masalah Tujuan dan Manfaat Masalah 

1.4.1 Tujuan Masalah      Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses klasifikasi tingkatan jenis kanker serviks normal, 

LSIL, HSIL dari citra papsmear menggunakan metode Extreme 

Learning Machine (ELM). 

2. Mengetahui kinerja dari metode Extreme Learning Machine (ELM) 

dalam mengklasifikasi kanker serviks dari citra foto papsmear. 

1.4.2 Manfaat Masalah           Manfaat Masalah 

Manfaat hasil skripsi ini adalah untuk membantu para praktisi medis 

dalam melakukan hasil pendeteksian dini awal kanker serviks dari citra 

foto papsmear, sehingga diperoleh hasil yang akurat dan meminimalisir 

kesalahan dari hasil citra papsmear tersebut. 

 


