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Abstrak 

Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker yang disebabkan 
oleh neoplasma ganas pada sel leukosit. Penyakit ini merupakan kelainan 
degeneratif pada sumsum tulang belakang, yang dengan sendirinya 
mempengaruhi kinerja sel hematopoetik (sel pembentuk sel-sel darah). Salah satu 
metode pemeriksaan leukemia adalah dengan pemeriksaan sel darah tepi. Tetapi, 
pemeriksaan ini memiliki beberapa kendala, antara lain lambatnya analisis dan 
akurasi yang tidak memiliki standar akibat hasil analisa tergantung pada 
kemampuan dan kelelahan ahli medis. Pada penelitian ini dilakukan perancangan 
aplikasi klasifikasi leukosit untuk mendeteksi leukemia dengan metode klasifikasi 
Nearest Neighbor dan fitur bentuk serta histogram sebagai masukan klasifikasi.  
Sehingga aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu ahli medis yang 
memiliki akurasi terstandar. Fitur bentuk yang digunakan adalah area, perimeter, 
eccentricity, form factor dan solidity, sedangkan fitur histogram yang digunakan 
adalah mean dan standard deviation. Keluaran aplikasi dibagi menjadi 2 kelas 
yakni abnormal (sel blast) dan normal. Tingkat akurasi, sensitivitas dan 
spesifisitas optimal yang didapat dari kombinasi fitur mean-standard deviation-
area-perimeter dengan nilai k=7 yaitu sebesar 90%, 90% dan 90%. Kesalahan 
hasil uji klasifikasi pada penelitian ini diduga karena fitur uji memiliki kemiripan 
dengan fitur latih kelas lawannya. 
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Abstract 

Leukemia is a type of cancer disease which caused by malignant 
neoplasms in leukocyte cells. This disease is a degenerative disorder of the spinal 
cord, which affects the performance of hematopoietic cells (cells forming blood 
cells). One of the tests to diagnose leukemia is peripheral blood smear. However 
this test has several problems, there are the slowness of analysis and the accuracy 
do not have a standard due to the analysis result depend on the ability and 
tiredness of medical experts. This study conducted a design to make leukocyte 
classification application to detect leukemia with nearest neighbor method and 
shape feature also histogram feature as the input for classification. Therefore, this 
application conducted to be a tool which expected has standardized accuracy for 
medical experts. Shape feature which being used are area, perimeter, eccentricity, 
form factor and solidity. Whereas, histogram feature which being used are mean 
and standard deviation. Application output is divided into two classes which are 
abnormal (blast cell) and normal. The accuracy, sensitivity and specificity optimal 
in this study are 90%, 90% and 90% that obtained from combination features of 
mean-standard deviation-area-perimeter with k=7. Error classification test results 
are suspected due to the features of testing data have similarities with training data. 
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