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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang terjadi karena 

pertumbuhan organisme patogen yang terlalu berlebihan pada alat reproduksi, 

khususnya vagina. Infeksi menular seksual dapat ditularkan melalui beberapa cara 

yaitu melalui hubungan seksual, berkaitan dengan prosedur medis, dan berasal 

dari infeksi endogen (Depkes RI,  2006). 

Salah satu penyakit yang digolongkan ke dalam IMS adalah bakterial 

vaginosis. Bakterial vaginosis disebabkan karena pertumbuhan bakteri 

Gardnerella vaginalis yang terlalu banyak sehingga menghambat pertumbuhan 

bakteri normal vagina. Bakteri ini menyelubungi sel epitel vagina. Sel epitel yang 

sudah diselubungi bakteri ini biasa disebut clue cell. Infeksi Gardnerella vaginalis 

ditemukan pada 50% wanita yang aktif secara seksual, 86% pemakai Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan 38% pada ibu hamil. 

Jumlah kejadian terhadap penyakit menular seksual untuk wilayah WHO 

bagian Asia Tenggara pada tahun 2008 insidensinya diperkirakan 7,2 juta kasus 

trachomatis, 25,4 juta kasus gonorrhoeae, 3,0 juta kasus sifilis, dan 42,9 juta 

kasus vaginalis. Sedangkan untuk prevalensinya pada tahun 2008 diperkirakan 8,0 

juta orang terinfeksi dengan trachomatis, 9,3 juta orang dengan gonorrhoeae, 12,3 

juta orang dengan sifilis, dan 28,7 juta orang dengan vaginalis (WHO, 2008). 
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Pemeriksaan bakteri Gardnerella vaginalis dilakukan secara mikroskopis 

dengan mengambil sediaan apus pada vagina. Bakteri ini berbentuk batang dengan 

panjang 1,5 μm sampai 2,5 μm. Pada citra di mikroskop, dengan pewarnaan 

menggunakan Methylene blue, bakteri ini terlihat berwarna biru. Penentuan 

bakterial vaginosis secara manual dilakukan dengan menghitung banyaknya 

bakteri yang ada dalam satu lapang pandang mikroskop. Jika jumlah bakteri 

melebihi 30 buah, maka pasien tersebut didiagnosis menderita bakterial vaginosis. 

Pemeriksaan Gardnerella vaginalis dengan pengamatan langsung pada 

mikroskop membutuhkan ketelitian yang tinggi dan memakan waktu yang cukup 

lama. Hal tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk membangun sistem 

identifikasi bakteri Gardnerella vaginalis berbasis jaringan saraf tiruan sebagai 

alat bantu untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah bakteri. Sistem ini 

diharapkan dapat meringankan kerja laboran dan mempercepat proses penentuan 

diagnosis bakterial vaginosis. 

Penelitian untuk mengidentifikasi bakteri secara otomatis dengan 

menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) sudah banyak 

dilakukan, salah satunya adalah penelitian untuk mengidentifikasi bakteri 

Escericia coli dan Klebsiella sp dalam infeksi saluran kemih yang dilakukan oleh 

Novianti (2013). Penelitian tersebut menggunakan dua buah fitur, yaitu luas dan 

keliling menghasilkan akurasi sebesar 97,22% (Novianti, 2013). Selain penelitian 

tersebut, telah dilakukan juga penelitian untuk mengidentifikasi bakteri gonore 

dengan menggunakan tiga buah fitur, yaitu luas, keliling, dan faktor bentuk. 

Penelitian tersebut menghasilkan akurasi sebesar 91,7% (Fitri, 2014) 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jaringan Saraf Tiruan (JST) 

metode Learning Vector Quantization (LVQ). JST dilatih untuk dapat mengenali 

bentuk bakteri dan bukan bakteri. Proses pelatihan JST membutuhkan input 

berupa fitur dari bakteri tersebut. Fitur yang digunakan untuk input JST adalah 

fitur luas, keliling, dan faktor bentuk. Fitur tersebut diperoleh dari citra bakteri 

yang di-capture melalui mikroskop. 

Dalam satu citra, terdapat banyak obyek yang harus dikenali. Setiap obyek 

akan dikenali satu persatu oleh JST. Obyek yang teridentifikasi sebagai bakteri 

akan dihitung. Dari jumlah tersebut akan dilakukan diagnosa untuk menentukan 

pasien termasuk positif atau negatif bakterial vaginosis. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan sistem jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya bakteri Gardnerella vaginalis dari citra sediaan apus 

pada vagina? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi Gardnerella 

vaginalis dari citra sediaan apus pada vagina? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diberikan batasan masalah, antara lain: 

1. Citra yang digunakan yaitu citra hasil capture melalui mikroskop. 
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2. Pengambilan citra dilakukan di laboratorium Puskesman Pucang Sewu 

pada siang hari. 

3. Preparat yang digunakan adalah preparat kering dengan pewarnaan 

Methylene blue sesuai standar Dinas Kesehatan kota Surabaya. 

4. Menggunakan mikroskop cahaya merk Olympus, model CX21LEDFS1 

dengan perbesaran 1000 kali. 

5. Kamera yang digunakan adalah kamera digital merk Canon 12,1 

megapiksel dengan perbesaran 3 kali. 

  

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat rancangan sistem Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya bakteri Gardnerella vaginalis dari citra sediaan 

apus pada vagina. 

2. Mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi Gardnerella 

vaginalis dari citra sediaan apus pada vagina. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan metode alternatif untuk mengembangkan alat bantu 

diagnosis khususnya untuk diagnosis bakterial vaginosis. 
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2. Manfaat praktis 

Memberikan alat bantu yang dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri 

Gardnella vaginalis secara otomatis sehingga diharapkan dapat 

membantu laboran untuk melakukan diagnosis bakterial vaginosis. 
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