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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Darah manusia terdiri atas sel darah putih (leukosit), sel darah merah 

(eritrosit), dan trombosit yang tersuspensi di dalam darah. Dalam keadaan normal, 

jumlah leukosit dalam darah adalah 4000 – 11.000 sel per mikroliter (Ganong, 

2008). Adapun fungsi leukosit adalah sebagai pertahanan tubuh dalam melawan 

infeksi dengan cara mencerna sel asing, menghancurkan agen infeksi dan sel 

kanker, memproduksi antibodi dan reparasi. Ciri khas yang dapat kita temui dari 

sel leukosit ini adalah berinti, bergerak secara bebas, dan hemoglobin yang kurang 

(Rogers, 2011).   

Leukosit terbagi menjadi granulosit, limfosit, dan monosit. Limfosit 

dibentuk di sumsum tulang dan sebagian besar juga dibentuk di kelenjar limfe, 

timus, dan limpa dari sel prekursor yang berasal dari sumsum tulang dan diproses 

di timus. Jumlah limfosit normal dalam darah adalah 1500-4000 per mikroliter 

darah. Sedangkan, monosit berasal dari sumsum tulang kemudian masuk ke dalam 

darah dan beredar selama kurang lebih 72 jam. Sel-sel ini masuk ke dalam 

jaringan dan menjadi makrofag jaringan yang akan menelan dam membunuh 

bakteri. Kerja sama sel-sel tersebut menyebabkan tubuh memiliki sistem 

pertahanan yang kuat terhadap tumor, infeksi virus, bakteri dan parasit (Ganong, 

2008). 
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Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker yang disebabkan 

oleh neoplasma ganas pada sel leukosit. Penyakit ini termasuk bentuk kelainan 

degeneratif pada sumsum tulang belakang, yang dengan sendirinya mempengaruhi 

kinerja sel hematopoetik (sel pembentuk sel-sel darah). Hal ini menyebabkan 

leukemia dengan cepat menyebar ke seluruh organ tubuh untuk mencapai stadium 

akut (American Cancer Society, 2014).  

Jumlah kasus baru leukemia sebesar 13 per 100.000 pria dan wanita per 

tahun. Sedangkan jumlah kematian leukemia sebesar 7 per 100.000 pria dan 

wanita per tahun. Pada tahun 2014, diperkirakan akan ada 52.380 kasus baru 

leukemia dan 24.090 orang akan meninggal karena leukemia (SEER Cancer 

Statistics, 2014). Menurut Zipf dkk (2000) dalam Simanjorang, Adisasmita, dan 

Tehuteru (2010), dari seluruh kejadian kanker, 32% diantaranya terjadi pada usia 

15 tahun dan sekitar 74% dari kelompok umur tersebut merupakan kanker darah 

atau leukemia. 

Leukemia secara luas dibagi menjadi leukemia akut dan leukemia kronik. 

Leukemia akut akan menyebabkan kematian dalam jangka waktu mingguan atau 

bulanan apabila tidak ditangani, sedangkan pada leukemia kronik akan 

menyebabkan kematian dalam jangka waktu bulanan atau tahunan apabila tidak 

ditangani. Leukemia akut ditandai dengan adanya kerusakan pada maturasi, yang 

menyebabkan ketidakseimbangan antara proliferasi (membelah) dan maturasi; sel 

dari leukemia terus menggandakan dirinya untuk proliferasi terus menerus tanpa 

maturasi. Menurut klasifikasi dari French-America-British (FAB), leukemia akut 

dibagi menjadi leukemia mieloid akut (LMA) dan leukemia limfositik akut (LLA). 
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Dalam menentukan klasifikasi ini butuh untuk memeriksa preparat sel darah tepi 

dan sumsum tulang dengan menghitung sel blast (sel belum matur) pada 

keduanya (Bain, 2003). Pada leukemia limfositik, jenis sel leukosit yang terkait 

adalah sel limfosit. Sedangkan untuk leukemia mieloid, jenis sel leukosit yang 

terkait adalah sel mieloid, yaitu sel pembuat leukosit (selain limfosit), sel darah 

merah, dan trombosit (platelet). 

Pemeriksaan sel darah tepi ini adalah dengan menggunakan darah kapiler 

atau vena yang kemudian ditambahkan dengan EDTA (asam etilen 

diaminatetraasetat) sebagai antikoagulan (Theml dkk., 2004). Kemudian diberi 

pewarnaan agar dapat melihat adanya kelainan pada sel leukosit dalam darah. 

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. Dengan pemeriksaan sel darah tepi yang 

diotomatisasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya, memiliki akurasi yang 

terstandar, dan dapat menjadi sistem diagnostik jarak jauh (Scotti, 2005). 

Penelitian mengenai pengklasifikasian telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti di luar negeri. Scotti (2005) membuat klasifikasi automatis penuh dengan 

mengunakan fitur antara lain area perimeter, convex area, solidity, major axis 

length, orientation, filled area, eccentricity, nucleus rectangularity, dan cell 

circularity. Sebagai pengklasifikasinya digunakan tiga buah metode, salah satunya 

adalah k-nearest neighbor (k-NN). Hasil yang didapat dari penggunaan metode 

NN dengan nilai k=1 adalah memiliki mean error 0,0267, standar deviasi 0,0344, 

dan lama eksekusi 1254µs. Joshi, Karode, dan Suralkar (2013) meneliti tentang 
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cara mensegmentasikan leukosit pada satu lapang pandang preparat dan 

mengklasifikasikannya untuk mendeteksi leukemia akut. Fitur yang diekstraksi 

adalah area, perimeter dan circularity dari sebuah nukleus. Metode k-NN 

digunakan sebagai pengklasifikasi dan hasil yang didapatkan adalah akurasi 

sebesar 93%. Kulkarni dan Bhosale (2014) menggunakan lima fitur bentuk dan 

fitur contour signature sebagai masukan pada pengklasifikasi. Deore dan Nemade 

(2013) membuat sistem yang dapat mengetahui persentase sel blast dan 

menghitung jumlah leukosit pada citra satu lapang pandang preparat. Fitur yang 

digunakan sebagai masukkan pengklasifikasi merupakan fitur bentuk. Hasil 

akurasi yang didapatkan sebesar 93,6363%. Akan tetapi, mesin ini belum banyak 

dikembangkan di Indonesia. Sehingga mesin ini dibuat untuk meningkatkan 

teknologi medis yang ada di Indonesia. 

Salah satu proses yang dilakukan pada penelitian ini adalah mendapatkan  

pola dari citra sel leukosit normal dan sel blast. Oleh karena itu, pemilihan fitur 

sangatlah penting agar mendapatkan informasi yang membedakan sel leukosit 

normal dan sel blast. Fitur yang akan digunakan adalah fitur bentuk nukleus dan 

fitur histogram. Fitur bentuk nukleus akan diadaptasi dari penelitian Kulkarni dan 

Bhosale (2014). Jenis-jenis fitur bentuk yang akan digunakan adalah area, 

perimeter, eccentricity, form factor, dan solidity. Sedangkan, fitur histogram akan 

diadaptasi dari penelitian Scotti (2005) dengan jenisnya antara lain mean dan 

standard deviation. Hasil yang didapat dari fitur-fitur ini akan dijadikan data 

masukkan pada proses selanjutnya, yaitu proses pengklasifikasian.  
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Metode Nearest Neighbor (NN) merupakan algoritma klasifikasi yang 

mengklasifikasikan suatu data berdasarkan mencari nilai terdekat dari data 

pelatihan. Tipe NN yang digunakan adalah k-NN, dimana hal ini merupakan 

metode non-parametrik dari sistem pengklasifikasian dengan skalabilitas 

(scalability) yang bagus. Walaupun metode ini sederhana, akan tetapi dapat 

memberikan hasil yang baik pada beberapa kasus (Joshi dkk., 2013). Nilai k pada 

metode ini akan divariasikan antara k=1 sampai k=15 (Scotti, 2005). Diharapkan 

dengan memvariasikan nilai k, akan dapat diketahui nilai k pada metode k-NN 

yang paling optimal. Hasil dari mesin ini nantinya akan mengklasifikasikan sel 

leukosit normal dan leukemia. Sehingga mesin ini dapat membantu pemeriksaan 

hapusan darah sel tepi yang akan digunakan untuk mendeteksi leukemia dengan 

akurat dan cepat. 

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, dalam 

penelitian ini diangkat masalah dengan rincian sebagai berikut. 

1. Berapakah nilai akurasi, sensitivitas dan spesifisitas metode NN dalam 

mengklasifikasi sel leukosit normal dan abnormal untuk mendeteksi 

leukemia? 

2. Fitur sel leukosit apa sajakah yang efektif digunakan sebagai masukan 

metode NN untuk mendeteksi leukemia secara akurat?  
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3. Berapakah nilai k yang optimal dari metode NN dalam mengklasifikasi sel 

leukosit normal dan abnormal untuk mendeteksi leukemia secara akurat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan lingkup bahasan ini diharapkan agar pembahasan lebih mendalam. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Citra yang digunakan sebagai data pelatihan dan data uji adalah citra 

digital yang diperoleh dari preparat hapusan sel tepi darah normal dan 

leukemia limfositik akut. 

2. Jenis leukemia yang akan dideteksi adalah leukemia limfositik akut. 

3. Citra digital yang digunakan adalah citra digital sel tunggal dari limfosit. 

4. Keluaran dari hasil mesin diagnosa ini adalah normal atau abnormal. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui nilai akurasi, sensitivitas dan spesifisitas metode NN dalam 

mengklasifikasi sel leukosit normal dan abnormal untuk mendeteksi 

leukemia. 

2. Mengetahui fitur sel leukosit yang efektif digunakan sebagai masukan 

metode NN. 
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3. Mengetahui nilai k yang optimal dari metode NN dalam mengklasifikasi 

sel leukosit normal dan abnormal untuk mendeteksi leukemia secara akurat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjadi alat bantu bagi ahli medis dalam memeriksa hapusan sel darah 

tepi dalam mendeteksi adanya leukemia. 

2. Merupakan informasi bagi peneliti-peneliti di masa depan untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan dengan hal serupa dalam dunia 

medis. 
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