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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan proses penyakit yang terjadi karena sel abnormal 

mengalami mutasi genetik dari DNA seluler. Sel abnormal membentuk klon dan 

berproliferasi secara abnormal yang mengatur pertumbuhan lingkungan sekitar sel 

tersebut (Brunner dan Suddarth, 2002). 

Kanker payudara merupakan penyakit kanker yang terjadi pada jaringan 

penunjang payudara yang tumbuh dan berkembang tidak terkendali (Luwia, 

2003). Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling umum diderita oleh 

wanita, pria juga berisiko menderita kanker payudara dengan persentase kecil. 

Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita akibat 

kanker. Menurut WHO, satu penduduk dunia meninggal setiap 11 menit 

dikarenakan kanker dan terdapat satu penderita kanker baru setiap 3 menit. Data 

Departemen Kesehatan RI menunjukkan bahwa sekitar 6% penduduk Indonesia 

atau 13,2 juta jiwa menderita penyakit kanker dan kanker merupakan penyebab 

kematian ke-5 di Indonesia. Pada tahun 2004 tercatat 5.207 kasus penderita 

kanker payudara terjadi di Indonesia. Jumlah penderita kanker payudara 

meningkat menjadi 7.850 dan 8.328 kasus pada tahun 2005 dan 2006. Dan pada 

tahun 2007 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 8.277 kasus. 

Kanker Payudara disebut juga Ca Mammae yaitu pertumbuhan sel payudara 

yang tidak terkontrol karena terjadi perubahan abnormal dari gen yang berperan 
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dalam pembelahan sel. Data Pusat Komunikasi Publik Setjen Depkes RI 

menunjukkan bahwa kanker payudara sampai sekarang masih menjadi masalah 

karena merupakan jenis kanker yang angka kejadiannya paling tinggi di 

Indonesia. Kanker payudara pada umumnya menyerang wanita yang berumur 

lebih dari 40 tahun. Namun demikian, wanita muda juga dapat terserang kanker 

payudara (Mardiana, 2007). 

Kanker payudara belum diketahui penyebabnya, namun faktor genetik, 

hormonal, dan lingkungan dapat menunjang terjadinya kanker payudara. Banyak 

faktor yang dapat dihubungkan dengan kanker payudara (Brunner dan Suddarth, 

2002). 

Menurut Luwia (2003), gejala kanker payudara pada tahap dini pada 

umumnya tidak menunjukkan keluhan. Gejala yang mungkin ditunjukkan pada 

tahap dini adalah munculnya benjolan kecil pada payudara. Keluhan akan 

dirasakan setelah masuk pada tahap lanjut. 

Mammografi merupakan salah satu teknik pemeriksaan payudara 

menggunakan sinar X. Pada hasil pemeriksaan mammografi terlihat gambaran 

payudara secara keseluruhan. Pemeriksaan mammografi dianggap paling sesuai 

untuk deteksi dini kanker payudara karena sinar X pada mammografi mempunyai 

kemampuan menembus jaringan payudara yang mengalami kelainan berupa tumor 

dan menunjukkan kelainan dalam payudara. Pemeriksaan berdasarkan citra 

mammografi ini digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi perubahan 

payudara (Kusumadewi dan Santoso, 2012). 
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Beberapa studi telah dilakukan untuk menciptakan sistem deteksi kanker 

payudara. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Listia (2014) yang 

bertujuan untuk mengklasifikasi citra mammogram ke dalam tiga kelas citra, yaitu 

kelas citra normal, citra tumor jinak, dan citra tumor ganas. Tahap preprocessing 

yang dilakukan antara lain adalah konversi citra asli menjadi citra grayscale, 

interpolasi citra, proses filtering menggunakan amoeba mean filter dan dilakukan 

proses segmentasi dengan menentukan nilai ambang untuk memisahkan antara 

objek yang akan diteliti dan background. Metode ekstraksi ciri yang digunakan 

yaitu Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). 

Krishnaveni et al., (2014) mengembangkan sistem deteksi kanker payudara 

menggunakan metode Naive Bayes Classifiers. ROI extraction dipilih untuk 

melakukan deteksi mikrokalsifikasi dari citra mammografi. Histogram of 

Oriented Gradients digunakan untuk mengawali tindakan ekstraksi fitur. 

Beberapa fitur dari citra mammografi yang digunakan adalah mean, standard 

deviation, energy, contrast, correlation, dan homogeneity. Tahapan ini 

menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). Klasifikasi 

menggunakan Naive Bayes Classifiers diperoleh hasil akurasi sebesar 96,25% 

untuk deteksi mikrokalsifikasi citra mammografi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oh et al., (2009) mengembangkan sistem 

Computer-Aided Diagnosis (CAD) untuk melakukan deteksi otomatis 

pengelompokan mikrokalsifikasi. Computer-Aided Diagnosis (CAD) merupakan 

sebuah sistem yang menggunakan citra mammografi dari mammografi digital 

untuk menentukan area abnormal dari kepadatan maupun klasifikasi yang 
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mungkin terindikasi kanker. Metode tersebut mempunyai kelebihan untuk 

melakukan segmentasi dan mikrokalsifikasi pada citra mammogram. Tingkat 

akurasi yang dihasilkan dari sistem Computer-Aided Diagnosis (CAD) 

menunjukkan angka yang lebih besar (Lee et al., 2000). 

Segmentasi citra mammogram dilakukan dengan menggunakan metode 

GLCM contrast. Penelitian ini menggunakan delapan fitur dalam proses ektraksi, 

antara lain: mean, standard deviasi, foreground background, difference, difference 

ratio, GLCM contrast, GLCM correlation, GLCM entrophy, dan fractal 

dimension hurst coefficient. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah 

93,1% untuk nilai sensitifitas dan 87,5% untuk nilai spesifisitas. Namun masih 

diperlukan usaha untuk meningkatkan besarnya nilai false-positive dikarenakan 

nilai yang dihasilkan tergolong masih rendah, yaitu 0,7/citra dan waktu yang 

diperlukan untuk proses setiap citra mammografi adalah lima menit. 

Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Deteksi Kanker Payudara pada Citra Mikrokalsifikasi Mammografi 

dengan Metode Naive Bayes” sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa 

kanker payudara yang diharapkan dapat memperbaiki hasil interpretasi secara 

manual terhadap citra mammografi. 

Pada penelitian ini, deteksi mikrokalsifikasi dilakukan menggunakan citra 

mammografi yang telah didiagnosa oleh dokter dan ahli radiologi ke dalam kelas 

normal dan abnormal. Data citra abnormal yang digunakan merupakan kumpulan 

dari data kaker invasif dan non-invasif dari enam jenis abnormalitas pada 

mammogram. Enam jenis abnormalitas yang digunakan adalah spiculated mass, 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     DETEKEKSI KANKER PAYUDARA...                 MADHANAYU PUTRI TARISTA



5 
 

circumscribed mass (well-defined), non-spesific soft tissue density, architectural 

distortion, assymetry distortion, dan mikrokalsifikasi. Citra yang didapatkan dari 

hasil pemeriksaan mammografi merupakan citra grayscale. Untuk melakukan 

pengolahan terhadap citra tersebut, tahapan pertama yang akan dilakukan adalah 

preprocessing. 

Tahapan preprocessing diawali dengan proses median filter yang bertujuan 

untuk menghilangkan noise pada citra. Kemudian dilanjutkan dengan proses 

histogram equalization untuk mendapatkan penyebaran histogram yang merata. 

Proses terakhir pada tahapan preprocessing adalah proses segmentation dengan 

menggunakan metode thresholding untuk mendapatkan nilai derajat keabuan 

hitam dan putih. Setelah diperoleh citra hasil thresholding, tahapan selanjutnya 

adalah ekstraksi fitur dengan menggunakan metode Gray Level Co-occurrence 

Matrix (GLCM). 

Pada tahapan ekstraksi fitur menggunakan metode Gray Level Co-occurrence 

Matrix (GLCM), terlebih dahulu diperlukan pembuatan matriks co-occurence. 

Dalam penelitian ini, digunakan matriks co-occurence dengan jarak d=2 dan arah 

θ=0º. Fitur yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan fitur tekstur dari 

citra, yaitu kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. 

Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Naive 

Bayes. Metode ini merupakan suatu metode yang memudahkan dalam 

menentukan probabilitas sebuah citra mammografi dengan fitur tertentu untuk 

dikelompokkan ke dalam suatu kelas yang sesuai dengan karakteristiknya. 
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Data masukan yang digunakan dalam klasifikasi berupa suatu dataset yang 

telah dibuat terlebih dahulu. Data ini berisi tentang nilai fitur dari setiap kelas citra 

mammografi. Dataset tersebut yang nantinya akan digunakan untuk proses 

perhitungan klasifikasi dengan metode Naive Bayes. Hasil dari klasifikasi pada 

penelitian ini berupa citra mammografi yang telah dikelompokkan ke dalam kelas 

normal, abnormal mikrokalsifikasi, dan abnormal bukan mikrokalsifikasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, penulis mengangkat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem aplikasi untuk melakukan klasifikasi kanker 

payudara? 

2. Berapa tingkat akurasi sistem untuk klasifikasi kanker payudara menggunakan 

metode Naive Bayes? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra jaringan payudara hasil 

pemeriksaan mammografi dan telah diklasifikasikan oleh ahli radiologi ke 

dalam kelas normal, abnormal mikrokalsifikasi, dan abnormal bukan 

mikrokalsifikasi. Citra yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

database Mammographic Image Analysis Society (MIAS). 
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2. Hasil klasifikasi sistem adalah berupa kelas normal, abnormal mikrokalsifikasi, 

dan abnormal bukan mikrokalsifikasi yang dapat digunakan sebagai alat 

pembanding hasil diagnosa pemeriksaan kanker payudara oleh dokter dan ahli 

radiologi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Membangun sistem aplikasi untuk melakukan klasifikasi kanker payudara. 

2. Menentukan tingkat akurasi sistem untuk klasifikasi kanker payudara 

menggunakan metode Naive Bayes. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai 

berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi dokter dan ahli radiologi dalam melakukan 

diagnosa dan menginterpretasi hasil pemeriksaan kanker payudara. 

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan alat bantu medis khususnya dalam 

sistem klasifikasi kanker payudara oleh peneliti lain di masa yang akan datang. 
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