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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan bahan yang digunakan dalam membantu 

menyelesaikan permasalahan, dan juga langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 

3.1 Bahan Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

image hasil rekaman CT-Scan leher rahim pasien yang melakukan pemeriksaan 

radiologi pada tahun 2005 sampai 2011 dengan usia pasien antara 20 sampai 40 

tahun. 

 

3.2 Langkah-langkah Pengerjaan 

 Adapun diagram alir (flowchart) dari langkah-langkah pengerjaan 

penelitian ini akan ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini : 
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Gambar 3.1 Diagram Alir (Flowchart) Metode Penelitian 

 

3.3 Studi pustaka 

 Studi pustaka dapat dilakukan dengan cara mengkaji semua bahan yang 

berhubungan dengan kanker serviks, pengolahan citra, dan jaringan syaraf tiruan. 

 

3.4 Pengambilan data 

 Sampel acuan atau data yang akan diujikan pada skripsi adalah sampel 

berupa image hasil CT-Scan leher rahim dengan jenis file Dicom yang kemudian 

dikonversikan ke bentuk JPEG dari pasien yang telah melakukan pemeriksaan 
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radiologi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 di bawah ini. Data yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 30 image serviks yang terdiri dari 

image dengan kelainan kanker serviks dan image normal. 

 Data tersebut digunakan untuk melakukan training dan testing 

menggunakan jaringan syaraf tiruan metode perceptron. Untuk algoritma training 

dibutuhkan 20 image serviks yang terdiri dari 10 image serviks dengan kelainan 

kanker serviks dan 10 image normal, sedangkan untuk testing digunakan 10 data 

yang telah diambil secara random. 

  

         (a)               (b) 

Gambar 3.2 (a) Citra hasil CT-Scan keadaan Normal 

        (b) Citra hasil CT-Scan dengan kelainan 

Sumber : CT-Scan, 2011 

 

3.5  Image processing hasil rekaman CT-Scan 

 Dilakukan image processing (pengolahan citra) pada citra hasil rekaman 

CT-Scan. Pengolahan citra ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperbaiki 

kualitas citra dari adanya noise, yakni pola jaringan/organ yang terkena kanker 
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serviks, sehingga dapat dibuat jaringan syaraf tiruan. Adapun langkah-langkah 

pengolahan citra antara lain adalah : 

a. Pembacaan file gambar CT-Scan serviks berukuran 1800x1400 piksel. 

b. Resize gambar yang semula berukuran 1800x1400 piksel menjadi 

425x374 piksel. 

c. Proses segmentasi citra yaitu dengan pembagian citra digital ke 

beberapa bagian untuk mempermudah atau mengubah dari suatu citra 

digital ke bagian yang mudah untuk dianalisa. Umumnya segmentasi 

digunakan untuk memisahkan objek dengan latar belakang. Proses ini 

melalui tahapan seleksi warna. Seleksi warna adalah proses 

pengolahan citra dengan menangkap informasi warna dari objek yang 

diambil gambarnya. Seleksi warna merupakan bagian dari gambar 

pada sisi warna untuk mempermudah melakukan deteksi objek yang 

diinginkan (dalam hal ini adalah objek/daerah kanker serviks). 

d.  Feature Extraction merupakan suatu pengambilan ciri / feature dari 

suatu bentuk, dalam hal ini adalah karakter citra pada saat kondisi 

normal dan yang mengalami kanker dan luasan area yang terkena 

kanker. Ciri pada citra organ yang mengalami kanker akan diberi 

warna merah dan warna biru untuk ciri tulang, sedangkan pada citra 

normal, hanya akan muncul warna biru sebagai ciri tulang.  

e. Proses histogram yaitu mencari derajat nilai keabuan dari masing-

masing bagian citra. Proses ini dilakukan pada citra normal dan pada 

citra dengan kanker serviks. Semakin terang atau putih suatu citra, 
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maka puncak intensitas pada histogramnya akan semakin tinggi, yaitu 

mendekati nilai 255, namun bila semakin gelap atau hitam warna suatu 

citra maka puncak intensitas pada histogramnya akan semakin rendah, 

yaitu mendekati nilai 0.  

 

3.6 Pelatihan jaringan syaraf tiruan dengan metode perceptron. 

 Adapun arsitektur metode perceptron yang akan digunakan adalah seperti 

pada Gambar 3.5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Arsitektur Perceptron 

Sumber : Modul jaringan syaraf tiruan, 2012. 

 Gambar 3.5 menunjukkan gambar arsitektur jaringan syaraf tiruan 

perceptron yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Input, yang ditunjukkan dengan x1 dan x2, merupakan sebuah nilai yang 

akan diproses menjadi output. 

b. Bobot, yang ditunjukkan dengan w1 dan w2, merupakan suatu nilai 

matematis dari koneksi antar neuron. 

y 
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c. Bias/threshold, yang ditunjukkan dengan wm, merupakan nilai yang 

digunakan untuk membantu agar nilai output sesuai dengan target yang 

diharapkan. 

d. Fungsi jumlah yang merupakan hasil kali dari nilai input dan bobot. 

e. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini berfungsi untuk mengupdate nilai-nilai 

bobot per-iterasi dari semua nilai input dengan cara mengaktifkan input 

dengan bobotnya kemudian menjumlahkannya. 

f. Output, yang ditunjukkan dengan y, merupakan suatu solusi atau 

keputusan dari nilai input. 

 

  Algoritma pelatihan perceptron adalah sebagai berikut : 

Langkah 0 : Inisialisasi : 

a. Bobot input variabel ke-i menuju ke neuron ke-j ( Wij ) 

dan bobot bias menuju ke neuron ke-j ( bj ); ( untuk 

sederhananya sel semua bobot dan bobot bias sama 

dengan nol ). 

b. Set learning rate α ( 0 < α ≤ 1 ). 

c. Set maksimum epoch ( Maxepoch ). 

Langkah 1 : Tetapkan epoch = 0 

Langkah 2 : Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Untuk setiap pasangan pembelajaran sk - tk dengan 

k=1,2, ... , n, kerjakan : 

I. Set input dengan nilai sama dengan vektor input :  
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xki = ski ; dengan k = 1,2, ... , m. 

II . Hitung respon untuk unit output : 

����  = �� + 	
�����
�

�=1
 

dengan j = 1,2, ... , c. 

      1, jika y_inj ≥ 0 

yj =           ; untuk output biner, atau 

      0, jika y_inj < 0 

 

       1, jika y_inj ≥ 0 

yj =           ; untuk output bipolar 

      -1, jika y_inj < 0 

 

II I. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi eror. 

jika  yj   ≠  tkj maka : 

 wij = wij + α*t*x ki 

 bj   = bj + α*t kj 

jika tidak, tidak akan terjadi perubahan pada w dan 

b. 

b. Tes kondisi berhenti : jika masih terjadi perubahan 

bobot atau jumlah kuadrat error ( sum square error 

≠ 0 ) dan epoch < MaxEpoch, maka kondisi berhenti 

FALSE, namun jika sudah tidak terjadi perubahan 

bobot ( sum square error 0 ) atau epoch ≥ 

MaxEpoch, maka kondisi berhenti TRUE. 

 

Algoritma di atas bisa digunakan baik untuk input biner maupun bipolar 

dan bias yang dapat diatur. Pada algoritma tersebut bobot-bobot yang 

diperbaiki hanyalah bobot-bobot yang berhubungan dengan input yang 

aktif ( xi ≠ 0 ) dan bobot-bobot yang tidak menghasilkan nilai y yang 

benar. 
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3.7 Proses pengujian menggunakan jaringan syaraf tiruan perceptron. 

 Proses pengujian merupakan tahap penyesuaian terhadap bobot yang telah 

terbentuk pada proses pelatihan. Adapun algoritma untuk proses pengujian adalah 

sebagai berikut : 

 Langkah 0 : Ambil bobot dari proses pembelajaran. 

 Langkah 1 : Untuk setiap vektor x, lakukan langkah 2. 

Langkah 2 : Set nilai aktivasi dari unit masukan, xi= si ; i=1,….,n, 

Langkah 3 : Hitung total masukan ke unit keluaran, Net = xiwi + b, 

 Langkah 4 : Gunakan fungsi aktivasi, Y = f(net). 
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