
8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Payudara 

Payudara merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari lemak, kelenjar, dan 

jaringan ikat. Payudara terletak di dinding anterior dada dan meluas dari sisi 

lateral sternum menuju garis mid-aksilaris di lateral. Payudara dibagi atas korpus, 

areola, dan puting (Faiz et al., 2003). 

Bagian payudara yang membesar dinamakan korpus. Di dalam korpus 

terdapat alveolus (penghasil ASI), lobulus, dan lobus. Setiap payudara 

mempunyai 15-30 lobus dipisahkan oleh septa fibrosa yang membentang dari 

fasia profunda menuju kulit atas dan membentuk struktur payudara. Terdapat 

duktus laktiferus yang keluar dari lobus dan pada bagian terminal duktus 

laktiferus terdapat sinus laktiferus menyatu pada puting. Puting (papilla) 

merupakan bagian menonjol di ujung payudara yang berfungsi sebagai saluran 

keluarnya ASI. Bagian payudara di sekitar puting yang berwarna kecokelatan 

dinamakan aerola (Faiz et al., 2003). 
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Gambar 2.1 Anatomi Payudara (Netter, 2006) 

 

2.2 Kanker Payudara  

2.2.1 Definisi Kanker Payudara 

Kanker adalah suatu proses penyakit yang disebabkan oleh perubahan sel 

abnormal karena mutasi genetik dari DNA. Sel abnormal membentuk klon dan 

berproliferasi di sekitar sel tersebut (Brunner dan Suddarth, 2002). 

Kanker payudara merupakan kanker yang berasal dari kelenjar, saluran 

kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Kanker payudara terjadi ketika 

sejumlah sel di dalam payudara tumbuh dan berkembang tidak terkendali (Luwia, 

2003). 

 

2.2.2 Tanda dan Gejala Kanker Payudara 

Sebagian besar kasus kanker payudara ditemukan ketika sudah mencapai 

stadium lanjut. Berdasarkan Suryaningsih dan Sukaca (2009), tanda dan gejala 
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kanker payudara dapat dikenali dengan adanya benjolan, perubahan kulit pada 

payudara, dan kelainan pada puting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Kanker Payudara (Winslow, 2012) 

 

2.2.3 Klasifikasi Kanker Payudara 

Terdapat istilah normal dan abnormal pada klasifikasi kanker payudara. 

Abnormal jinak (benign) bukan tergolong kanker karena pada umumnya tidak 

menyebar ke bagian lain dari tubuh dan tidak menyerang jaringan lain. Sedangkan 

abnormal ganas (malignant) adalah kanker yang dapat meyerang dan merusak 

jaringan sekitarnya serta menyebar ke bagian lain dari tubuh sekaligus 

bermetastasis (Luwia, 2003). 

Kanker payudara dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas yang berbeda-

beda. Berdasarkan Kopans (1998), klasifikasi kanker payudara dibedakan 

menjadi: 
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a. Stadium I adalah kanker payudara dengan besar diameter mencapai 2 cm dan 

atau tidak bermetastasis. 

b. Stadium II (A dan B) adalah kanker payudara dengan besar diameter 

mencapai 2-5 cm dan bermetastasis di kelenjar ketiak. 

c. Stadium III adalah kanker payudara dengan berbagai ukuran diameter dengan 

metastasis di kelenjar ketiak, infiltrasi ke fasia pektoralis atau ke kulit (IIIA) 

atau kanker yang mengalami perluasan ke dinding (IIIB). 

d. Stadium IV adalah kanker payudara dengan metastasis yang sudah jauh, 

misalnya ke tengkorak, tulang punggung, paru-paru, hati atau panggul. 

 

2.3 Pemeriksaan Kanker Payudara 

Kanker payudara dapat diketahui melalui beberapa jenis pemeriksaan 

payudara. Teknik pemeriksaan kanker payudara yang telah berkembang menurut 

Barber et al., (2008), antara lain pemeriksaan mammografi, Ultrasonografi 

(USG), dan biopsi. 

Teknik mammografi merupakan teknik pemeriksaan yang umum digunakan 

untuk memeriksa jaringan payudara. Pemeriksaan mammografi dianjurkan bagi 

wanita yang telah berumur 35 tahun ke atas. Teknik mammografi dilakukan 

dengan cara memberikan penekanan pada area payudara kemudian diberikan sinar 

X untuk mendapatkan gambaran dari jaringan payudara. 

Deteksi yang dilakukan pada mammografi adalah mencari adanya 

pengapuran halus pada payudara yang mengindikasikan awal dari pertumbuhan 
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kanker payudara. Kelemahan mammografi adalah kurang sensitif apabila 

digunakan untuk memeriksa wanita muda dengan payudara padat dan belum 

melahirkan. Selain itu, mammografi tidak bisa membedakan antara lesi padat dan 

lesi cair sehingga diperlukan pemeriksaan tambahan menggunakan Ultrasonografi 

(USG) untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) merupakan pemeriksaan payudara yang 

menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi adanya kelainan pada payudara. 

Ultrasonografi (USG) dapat digunakan untuk memeriksa payudara pada wanita 

usia di bawah 30 tahun dan pada wanita hamil serta menyusui dikarenakan hasil 

pemeriksaan mammografi tidak dapat mendeteksi secara akurat. 

Salah satu kelemahan Ultrasonografi (USG) adalah proses pengoperasiannya 

bergantung pada keahlian operator untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selain 

itu, Ultrasonografi (USG) tidak dapat mendeteksi pengapuran halus dan tidak 

dapat mendeteksi secara akurat payudara yang didominasi oleh jaringan lemak. 

Metode biopsi adalah pemeriksaan payudara dengan mengambil sampel 

jaringan yang dicurigai adanya kanker. Sampel tersebut kemudian diperiksa 

menggunakan mikroskop untuk mengetahui apakah terdapat sel kanker atau tidak. 

Kelemahan dari pemeriksaan biopsi adalah menimbulkan luka. Teknik biopsi 

dilakukan apabila terdapat suatu jaringan yang mencurigakan yang tidak dapat 

dideteksi menggunakan pemeriksaan lain. 
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2.4 Mammografi 

2.4.1 Definisi Mammografi 

Mammografi adalah suatu teknik pemeriksaan kanker payudara yang 

menggunakan sinar-X untuk melakukan pemeriksaan pada jaringan payudara. 

Mammografi dapat dilakukan baik untuk pasien yang memiliki gejala kanker 

(symptomatic patient) maupun untuk screening pasien tanpa gejala kanker 

(asymptomatic patient) (Kopans, 1998). Kanker payudara dapat dideteksi 

berdasarkan empat tipe tanda-tanda pada citra hasil pemeriksaan mammografi, 

yaitu: 

a. Karakteristik morfologi dari massa tumor. 

b. Keberadaan deposit atau timbunan kalsium pada jaringan payudara. Pada 

umumnya merupakan tanda awal perubahan ke arah kanker yang disebut 

mikrokalsifikasi. 

c. Distorsi arsitektur dari pola jaringan normal yang disebabkan oleh kanker. 

d. Asimetri antara citra payudara kanan dan kiri. 

 

2.4.2 Prosedur Pemeriksaan Menggunakan Mammografi 

Dalam proses pemeriksaan mammografi, payudara dikompres menggunakan 

unit mammography selama 20-30 detik untuk setiap bagian payudara. Tujuan dari 

perlakuan ini adalah untuk membuat payudara menjadi mengembang dan rata. Hal 

ini akan memudahkan proses pengambilan citra di dalam jaringan payudara 

(Santoso dkk., 2008). Gambar 2.3 menunjukkan proses pemeriksaan payudara 
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menggunakan mammografi dan citra hasil pemeriksaan mammografi disajikan 

pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pemeriksaan Menggunakan Mammografi (Santoso dkk., 2008). 

 

 

 

 

 

 
 
 
(a)   (b) 

Gambar 2.4 Citra Hasil Pemeriksaan Mammografi (a) posisi cranio-caudal,  
(b) posisi medio-lateral oblique (Santoso, 2008) 

 

2.4.3 Interpretasi Citra Mammografi 

Menurut Michell (2010), terdapat beberapa jenis abnormalitas yang dapat 

ditampilkan pada mammogram, antara lain massa dan mikrokalsifikasi. Gambar 

2.5 menunjukkan citra mammogram berupa massa dan mikrokalsifikasi. 
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1. Massa 

Massa merupakan benjolan pada payudara yang mungkin terjadi dengan 

atau tanpa kalsifikasi. Massa dapat berupa kista dan tumor padat non-kanker 

(seperti fibroadenoma), tetapi massa juga dapat digolongkan sebagai kanker. 

Untuk memudahkan mendeteksi adanya kanker dapat dikenali berdasarkan 

ukuran, bentuk, dan batas tepi massa.  

a. Spiculated Mass merupakan tanda kanker payudara invasif yang umum 

terjadi. Jenis ini merupakan lesi yang muncul sebagai sebuah wilayah di 

mana bagiannya terdistribusi pada banyak arah seperti bintang. 

b. Circumscribed Mass muncul sebagai kesatuan massa halus dalam bentuk 

lingkaran tidak teratur. Circumscribed mass (well-define) biasanya muncul 

pada pemeriksaan akibat kista atau fibroadenema. Pada kondisi ini pasien 

tidak membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan lesi tidak bersifat 

ganas. Adanya kemungkinan circumscribed mass menjadi ganas dan pasien 

memerlukan pemeriksaan lebih lanjut apabila batas margin massa nampak 

tidak jelas. 

c. Non-spesific Soft Tissue Density disebut juga dengan ill-defined massed 

yang merupakan massa tanpa bentuk yang tetap. Adanya abnormalitas 

ditandai dengan munculnya densitas kecil jaringan lunak yang tidak 

merusak batas tepi massa. 

2. Architectural Distortion merupakan sebuah area dan garis-garis lurus yang 

panjangnya 1-4 cm yang berpusat pada satu titik. Lesi jenis ini akan mudah 
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terlihat apabila terdapat sedikit jaringan glandular dan sangat sulit terlihat 

apabila payudara berbentuk glandular padat. 

3. Assymetry Distortion merupakan suatu keadaan payudara kanan dan kiri 

seorang pasien tidak simetris yang nampak pada hasil mammogram. 

4. Kalsifikasi merupakan endapan kalsium dalam jaringan payudara, yang 

dibedakan menjadi makrokalsifikasi dan mikrokalsifikasi.  

a. Makrokalsifikasi adalah endapan kalsium dalam jumlah besar yang 

disebabkan oleh penuaan pada arteri payudara, luka lama, atau peradangan. 

Pada kondisi ini pasien tidak memerlukan biopsi. 

b. Mikrokalsifikasi adalah bintik kecil kalsium pada payudara. Bentuk dan 

letak mikrokalsifikasi dapat memudahkan untuk mendeteksi adanya kanker. 

Jika mikrokalsifikasi tampak mencurigakan, pasien disarankan untuk biopsi. 

 

 

 

 

(a)    (b) 
Gambar 2.5 (a) Citra Massa, (b) Citra Mikrokalsifikasi (Santoso, 2008) 

 

2.5 Pengolahan Citra Digital 

2.5.1 Definisi Citra Digital 

Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel f(x,y), dimana x 

dan y adalah koordinat spasial dan nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada 

koordinat tersebut. Citra yang disimpan dalam memori komputer hanyalah angka-
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angka yang menunjukkan besar intensitas pada masing-masing piksel tersebut 

(Munir, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Reprentasi Matriks N x M (Putra, 2010) 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Reprentasi Numerik Matriks N x M (Putra, 2010) 

Berdasarkan Gambar 2.6 disajikan suatu citra berukuran N x M piksel yang 

memiliki nilai intensitas beragam pada setiap pixelnya dan direpresentasikan 

secara numerik dalam bentuk matriks yang berukuran N (baris) dan M (kolom) 

pada Gambar 2.7. 

 

2.5.2 Pemrosesan Citra 

Pengolahan citra adalah suatu pemrosesan citra yang dilakukan untuk 

mendapatkan kualitas citra lebih baik. Teknologi dasar untuk menciptakan dan 
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menampilkan warna pada citra digital merupakan kombinasi dari tiga warna dasar, 

yaitu merah, hijau dan biru (Munir, 2004). 

 

2.5.3 Operasi Pemrosesan Citra Digital 

2.5.3.1 Grayscaling 

Grayscaling merupakan proses untuk mengubah citra RGB yang mempunyai 

tiga komponen warna (red, green, blue) menjadi citra abu-abu yang hanya 

mempunyai satu komponen warna. Konversi nilai RGB menjadi nilai grayscale 

dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata komponen R, G, dan B 

(Vasantha, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Citra Grayscale Mammografi (Database MIAS) 

 

2.5.3.2 Median Filtering 

Filtering citra adalah salah satu bagian dari perbaikan kualitas citra dengan 

cara menghilangkan noise pada citra. Noise merupakan sinyal-sinyal yang tidak 

diinginkan yang terdapat pada suatu citra (Sulistyo dkk., 2009). 

Median filter adalah filtering yang mengurutkan nilai intensitas sekelompok 

piksel, kemudian mengganti nilai piksel yang diproses dengan nilai mediannya. 
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Median filter digunakan untuk mengembalikan bagian dari citra yang 

mengandung  noise  berupa bintik putih (Yuwono, 2010). 

 

2.5.3.3 Histogram Equalization 

Histogram Equalization (HE) adalah suatu proses perataan histogram, dengan 

distribusi nilai derajat keabuan pada suatu citra dibuat rata. Untuk dapat 

melakukan histogram equalization ini diperlukan suatu fungsi distribusi kumulatif 

yang merupakan perhitungan kumulatif dari histogram. Fungsi distribusi 

kumulatif dapat didefinisikan pada Persamaan 2.1 (Gonzalez, 2008).   

     

          (2.1) 

dengan M menyatakan piksel, N menyatakan nilai grayscale, dan k menyatakan 

histogram pada suatu nilai gray. 

 

2.5.3.4 Segmentasi Citra Mammografi Jaringan Payudara 

Berdasarkan Putra (2010), proses segmentasi citra berfungsi untuk membagi 

citra ke dalam sejumlah area dan memisahkan area yang diperkirakan terdapat 

ketidaknormalan pada citra. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah 

melakukan analisis pengenalan objek. 

Pada penelitian ini segmentasi yang digunakan adalah teknik thresholding. 

Tujuan dari teknik thresholding adalah membagi histogram citra grayscale ke 

dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis tanpa membutuhkan bantuan 

pengguna untuk memasukkan nilai ambang (Putra, 2010). 
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Teknik thresholding melakukan analisis diskriminan untuk menentukan suatu 

variabel dengan membedakan antara dua atau lebih kelompok secara alami (Putra, 

2010). Analisis diskriminan akan memaksimumkan variabel tersebut agar dapat 

membagi obyek dengan background. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 (a) Citra Mula-mula (b) Citra Hasil Thresholding  
(Nahari dkk., 2010) 

 

2.5.3.5 Ekstraksi Fitur Tekstur 

2.5.3.5.1 Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM) 

Metode Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM) merupakan salah satu 

metode statistik. Dalam perhitungan statistik digunakan distribusi derajat keabuan 

dari hubungan ketetanggaan antar piksel di dalam citra (Mohanty, 2011). Ilustrasi 

ekstraksi ciri statistik ditunjukkan pada Gambar 2.10.  

Berdasarkan Mohanty (2011), salah satu teknik untuk memperoleh ciri 

statistik adalah dengan menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan antara 

dua piksel pada jarak dan orientasi sudut tertentu. Pendekatan ini bekerja dengan 

membentuk sebuah matriks co-occurence dari data citra, dilanjutkan dengan 

menentukan ciri sebagai fungsi dari matriks antara tersebut. 
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Co-occurence diartikan sebagai kejadian bersama, yaitu jumlah kejadian satu 

level nilai piksel bertetangga dengan satu level nilai piksel lain dalam jarak (d) 

dan orientasi sudut (θ) tertentu. Jarak dinyatakan dalam piksel dan orientasi 

dinyatakan dalam derajat. Orientasi dibentuk dalam empat arah sudut dengan 

interval sudut 45°, yaitu 0°, 45°, 90°, dan 135°. Sedangkan jarak antar piksel 

biasanya ditetapkan sebesar 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel dan seterusnya (Mohanty, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Ilustrasi ekstraksi ciri statistik, (a) Histogram citra sebagai fungsi 
probabilitas kemunculan nilai intensitas pada citra, (b) Hubungan ketetanggaan 

antar piksel sebagai fungsi orientasi dan jarak spasial 

Matriks co-occurence merupakan matriks bujursangkar dengan jumlah 

elemen sebanyak kuadrat jumlah level intensitas piksel pada citra. Setiap titik (i,j) 

pada matriks co-occurence berorientasi  berisi peluang kejadian piksel bernilai i 

bertetangga dengan piksel bernilai j pada jarak d serta orientasi sudut θ (Mohanty, 

2011). 

Sebagai contoh matriks 4×4 memiliki matriks Gray Level Co-occurence 

Matrix (GLCM) dengan ukuran yang sama. Matriks co-occurence akan dihitung 

dengan nilai d=1 dan θ=0o. Jumlah frekuensi munculnya pasangan (i,j) dihitung 
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untuk keseluruhan matriks. Jumlah co-occurence diisikan pada matriks GLCM 

pada posisi sel yang bersesuaian (Mohanty, 2011). Gambar 2.11, Gambar 2.12, 

dan Gambar 2.13 secara berurutan menunjukkan contoh proses perhitungan 

matriks co-occurence. 

 

 

 

Gambar 2.11 Matriks Asal, Matriks I 

Matriks I memiliki empat aras keabuan, maka jumlah nilai piksel tetangga 

dan nilai piksel referensi pada area kerja matriks berjumlah empat. Berikut adalah 

area kerja matriks. 

 

Gambar 2.12 Area Kerja Matriks 

Hubungan spasial untuk d=1 dan θ=0o pada matriks diatas dapat dituliskan dalam 

matriks berikut. 

 

 

 

Gambar 2.13 Pembentukan Matriks Co-occurence dari matriks I 
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Menurut Mohanty (2011), sudut orientasi menentukan arah hubungan 

tetangga dari piksel-piksel referensi, orientasi θ=0o menunjukkan acuan dalam 

arah horizontal atau sumbu x positif dari piksel-piksel referensi. Acuan sudut 

berlawanan dengan arah jarum jam. Angka 2 pada (0,0) berarti jumlah hubungan 

pasangan (0,0) pada matriks asal berjumlah 2. Matriks co-occurence yang didapat 

kemudian ditambahkan dengan matriks transposenya untuk menjadikannya 

simetris terhadap sumbu diagonal. Berikut ini adalah (i, j) dari matriks asal 

ditambahkan dengan transposenya, dan hasilnya simetris, seperti pada Gambar 

2.14. 

 

 

 

Gambar 2.14 Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM)  simetris 

Matriks yang telah simetris kemudian dinormalisasi, elemen-elemennya 

dinyatakan dengan probabilitas. Nilai elemen untuk masing-masing sel dibagi 

dengan jumlah seluruh elemen spasial. Matriks yang telah dinormalisasi 

diperlihatkan pada gambar 2.16. Nilai 0,1667 pada (0,0) diperoleh dari 4 dibagi 

jumlah seluruh nilai piksel yaitu 24 (Mohanty, 2011). 
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Tabel 2.1 Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM)  Simetris Ternormalisasi 
dari Matriks I 

 

 

 

 

Berdasarkan Mohanty (2011), langkah-langkah untuk membuat Gray Level 

Co-occurence Matrix (GLCM) simetris ternormalisasi secara berurutan adalah, 

sebagai berikut: 

1. Membuat area kerja matriks. 

2. Menentukan hubungan spasial antara piksel referensi dengan piksel 

tetangga, nilai sudut θ dan jarak d. 

3. Menghitung jumlah co-occurence dan mengisikannya pada area kerja. 

4. Menjumlahkan matriks co-occurence dengan transposenya untuk 

menjadikannya simetris. 

5. Normalisasi matriks untuk mengubahnya ke bentuk probabilitas. 

 

2.5.3.5.2 Statistik GLCM    

Ekstraksi fitur merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengenali atau 

mengklasifikasikan suatu obyek dalam citra. Perlakuan yang terlebih dahulu harus 

dilakukan adalah melakukan ekstrak pada beberapa fitur dalam citra. Fitur hasil 
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ekstraksi ini digunakan pada pola untuk memperoleh pengelompokan kelas 

(Vasantha, 2010). 

Fitur ekstraksi bertujuan untuk mencari daerah fitur yang signifikan pada citra 

yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing citra. Ekstraksi fitur 

cenderung digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang dapat membentuk 

representasi yang baik dari objek, sehingga dapat membedakan kategori objek 

dengan variasi tertentu (Vasantha, 2010). 

Menurut Krishnaveni et al., (2014), fitur-fitur yang dapat digunakan, antara 

lain: 

1. Kontras adalah besaran variasi intensitas lokal pada citra. Perlu diketauhi 

besarnya nilai kontras dikarenakan abnormalitas pada citra mammografi 

memiliki derajat keabuan yang kontras dengan derajat keabuan jaringan 

sekitarnya. Besarnya nilai kontras dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.2. 

Kontras = ∑ |   |                (2.2) 

2. Korelasi adalah besaran yang menyatakan hubungan linier antar derajat 

keabuan suatu citra. Nilai korelasi dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.3. 

Korelasi =∑
                   

      
         (2.3) 

3. Energi merupakan suatu besaran yang merepresentasikan keseragaman pola 

tekstur pada suatu citra. Besarnya nilai energi dapat dihitung menggunakan 

Persamaan 2.4. 

Energi = ∑                   (2.4) 
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4. Homogenitas merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur 

kedekatan distribusi elemen-elemen dalam Gray Level Co-occurence Matrix 

(GLCM) ke diagonal Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM). Besarnya 

nilai homogenitas dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.5. 

Homogenitas =  ∑        

  |   |         (2.5) 

 

2.6 Klasifikasi Menggunakan Naive Bayes Classifiers 

2.6.1 Definisi Naive Bayes  

Naive bayes merupakan suatu peristiwa hubungan sebab akibat bersyarat 

yang melibatkan probabilitas variabel acak. Dari nilai subset (variabel bukti), 

Naive Bayes dapat menghitung probabilitas subset variabel lain (variabel query). 

Naive Bayes dapat dibuat secara otomatis menggunakan data statistik (Aribowo, 

2011). 

Penerapan teorema Bayes yang mengasumsikan indepedensi kuat yaitu Naive 

Bayes yang berdasar pada pengklasifikasi probalistik. Naive Bayes adalah model 

probabilitik yang kuat terhadap gangguan data (noise) yang nyata dari nilai-nilai 

yang hilang. Naive Bayes juga dapat digunakan ketika ukuran sampel kecil. Selain 

itu Naive Bayes mempunyai keunggulan dalam hal kesederhanaan, kecepatan 

belajar, kecepatan klasifikasi, ruang penyimpanan, dan penggunaannya secara 

meningkat (Aribowo, 2011). 
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2.6.2 Algoritma Naive Bayes  

Berdasarkan Aribowo (2011), perhitungan menggunakan metode Naive Bayes 

dapat dilakukan dengan tahapan berikut: 

1. Menghitung Probablitas Prior 

Probabilitas prior merupakan peluang munculnya kelas Ci yang diperoleh 

dengan cara perhitungan munculnya suatu kelas dari data latih dibandingkan 

dengan jumlah total data latih. Pada penelitian ini diberikan empat jenis 

probabilitas prior. Penghitungan probabilitas prior untuk kelas Ci 

menggunakan Persamaan 2.6. 

𝑃(𝐶 ) =   

 
         (2.6) 

dengan keterangan:  

P(Ci) : probabilitas prior kelas Ci yang terjadi 

Ci : hasil klasifikasi kelas citra yang dibedakan menjadi kelas normal (C1),  
kelas abnormal mikrokalsifikasi (C2), dan kelas abnormal bukan 
mikrokalsifikasi (C3), 

C : jumlah total data. 

2. Menghitung Probabilitas Posterior 

Probabilitas posterior merupakan peluang suatu hipotesis dikatakan benar 

untuk data yang diamati menggunakan Persamaan 2.7. 

𝑃(𝐶|𝑋) =    |      

    
        (2.7) 

Untuk menghitung P(X|C) yang merupakan probabilitas terjadinya fitur X 

dapat mempengaruhi kelas klasifikasi (Ci) adalah sebagai berikut: 

𝑃(Xi|Ci) = 
  

  
        (2.8) 

dimana: 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     DETEKEKSI KANKER PAYUDARA...                 MADHANAYU PUTRI TARISTA



28 
 

P(X|C) : probabilitas terjadinya fitur X dapat mempengaruhi kelas 
klasifikasi (Ci) 

Xi  : fitur yang digunakan, yaitu kontras (X1), korelasi (X2), energi 
(X3), dan homogenitas (X4) 

Ci  : hasil klasifikasi kelas normal (C1),  kelas abnormal 
mikrokalsifikasi (C2), dan kelas abnormal bukan mikrokalsifikasi 
(C3). 

 

Kemudian untuk menghitung probabilitas posterior dapat dilakukan menggunakan 

Persamaan 2.9 dengan mengabaikan nilai penyebutnya. 

P(X|Ci) =   
   

𝑃(Xk|𝐶 )       (2.9)  

Berdasarkan Aribowo (2011), setiap kemungkinan perhitungan P(X|Ci) dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Mencari P(X|Ci) sebagai hasil kemungkinan klasifikasi kelas normal 

P(C1|X1,X2,X3,X4) = P(X1,X2,X3,X4) x P(C1). 

2. Mencari P(X|Ci) sebagai hasil kemungkinan klasifikasi kelas abnormal 

mikrokalsifikasi P(C2|X1,X2,X3,X4) = P(X1,X2,X3,X4 ) x P(C2). 

3. Mencari P(X|Ci) sebagai hasil kemungkinan klasifikasi kelas abnormal bukan 

mikrokalsifikasi P(C3|X1,X2,X3,X4) = P(X1,X2,X3,X4 ) x P(C3). 

 
Pada fitur numerik diperlukan perlakuan khusus sebelum dimaksukkan dalam 

perhitungan Naive Bayes. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diskretisasi, asumsi 

distribusi. Diskretisasi pada setiap fitur kontinyu merupakan cara penggantian 

nilai fitur kontinyu tersebut dengan nilai interval diskrit. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara pembuatan data training sebagai asumsi dari distribusi probabilitas 

untuk fitur kontinyu dan memperkirakan parameter distribusi (Aribowo, 2011). 
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Algoritma pembelajaran Naive Bayes menggabungkan data pelatihan dengan 

pengetahuan apriori untuk mendapatkan probabilitas posteriori hipotesis. Dasar 

untuk algoritma pembelajaran Bayesian ditunjukkan pada Persamaan 2.10 

(Aribowo, 2011):    

          (2.10) 

 
keterangan: 

 : adalah probabilitas independen kelas Y dari semua fitur dalam 

vektor X, 

P(Y|X) : probabilitas data dengan fitur X pada kelas Y, 

: pengaruh semua fitur dari data terhadap setiap  
sebuah kelas Y, 

P(Y)  : probabilitas awal kelas Y, 
Fitur X  :{X1, X2, X3,X4} yang terdiri dari q atribut (q dimensi), 
P(X)  : probabilitas fitur X (selalu tetap). 

 

Berdasarkan Aribowo (2011), untuk merepresentasikan distribusi probabilitas 

fitur kontinyu pada suatu kelas P(Xi|Y) dapat digunakan distribusi Gaussian. 

Distrubusi Gaussian dikarakteristikkan dengan dua parameter, yaitu mean (µ) dan 

varian (σ2). X adalah nilai fitur pada data yang akan diprediksi. 

Mean          (2.11) 

Standar deviasi        (2.12) 

 

Probabilitas kontinyu     (2.13)     
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Menurut Krishnaveni et al., (2014), dalam beberapa kasus pengklasifikasian 

untuk mendapatkan nilai akurasi, yaitu merupakan tingkat kebenaran suatu sistem 

yang digunakan didapatkan dari persamaan berikut: 

Akurasi = ∑            

 
              (2.14)  

keterangan: 
Σ data benar: jumlah data hasil pengujian yang sesuai dengan diagnosa ahli 
radiologi, 
n: jumlah seluruh data pengujian. 
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