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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Medis Program Studi 

Teknobiomedik, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 10 bulan.  

 

3.2 Peralatan dan Software 

Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Laptop Intel Pentium / RAM 2 GB 64-bit. 

2. Data citra jaringan payudara yang merupakan citra digital mammografi dan 

telah diklasifikasikan oleh ahli radiologi menjadi kelas normal dan abnormal 

dari database Mammographic Image Analysis Society (MIAS). 

3. Software MATLAB R2008a. 

 

3.3 Prosedur Kerja 

Secara garis besar prosedur kerja penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1 

dengan penjelasan selengkapnya pada subbab 3.3.1 sampai 3.3.4. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

3.3.1 Persiapan Data 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari database 

citra mammografi program riset kanker payudara Inggris, yaitu database 

Mammographic Image Analysis Society (MIAS). Data ini terdiri dari data citra 

normal dan data citra abnormal. Data citra abnormal dibedakan menjadi 

spiculated mass, poorly defined mass (ill-defined mass), well-defined mass 

(circumscribed mass), architectural, dan asymmetry, dan mikrokalsifikasi. Data 

tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu kelas normal, kelas 

abnormal mikrokalsifikasi, dan kelas abnormal bukan mikrokalsifikasi. 

Kelas normal berisi data citra mammografi yang telah diklasifikasikan 

sebagai data citra normal oleh ahli radiologi. Untuk kelas abnormal 

mikrokalsifikasi dipilih berdasarkan data citra yang telah diklasifikasi sebagai 

citra abnormal dengan mikrokalsifikasi. Di dalam kelas abnormal bukan 

mikrokalsifikasi diberikan data dari jenis abnormalitas payudara selain 

mikrokalsifikasi, yaitu spiculated mass, circumscribed mass (well-defined), non-

spesific soft tissue density, architectural distortion, dan assymetry distortion. Hal 
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ini bertujuan untuk memberikan perbandingan antara kelas abnormal 

mikrokalsifikasi dengan kelas abnormal yang lain. 

Pada tahapan awal, data citra tersebut akan dikelompokkam menjadi data 

latih dan data uji. Terdapat 25 citra data latih yang terdiri dari 9 data citra normal, 

6 data citra abnormal mikrokalsifikasi, dan 10 data citra abnormal bukan 

mikrokalsifikasi. Data uji diberikan sebanyak 13 data, yaitu 4 data citra normal, 4 

data citra abnormal mikrokalsifikasi, dan 5 data citra abnormal bukan 

mikrokalsifikasi.  

 

3.3.2 Preprocessing  

Citra yang didapatkan dari hasil pemeriksaan mammografi merupakan citra 

grayscale. Citra tersebut yang akan digunakan sebagai input dari proses image 

preprocessing. Image preprocessing bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra 

menjadi lebih baik dan selanjutnya akan diolah. Tahapan image preprocessing 

ditampilkan pada Gambar 3.2. 

Tahapan image preprocessing dimulai dengan perbaikan citra menggunakan 

proses median filter. Tujuan dari proses median filter adalah menghilangkan noise 

yang nampak berupa bintik putih pada citra. Citra hasil dari proses median filter 

kemudian diproses menggunakan histogram equalization. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Preprocessing 

Histogram equalization merupakan sebuah proses yang digunakan untuk 

mengubah distribusi nilai derajat keabuan pada sebuah citra menjadi seragam. 

Tujuan histogram equalization adalah untuk mendapatkan penyebaran histogram 

yang merata sehingga jumlah piksel menjadi relatif sama pada setiap derajat 

keabuan. 

Tahapan preprocessing diakhiri dengan proses segmentation. Segmentation 

citra adalah proses pengolahan citra yang digunakan untuk memisahkan antara 

objek dengan background. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah 

Citra Grayscale 

Median Filter 

Histogram Equalization 

Tresholding 

Citra Hasil Thresholding 

Selesai 

Mulai 
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melakukan analisis pengenalan objek. Pada penelitian ini, proses segmentation 

citra dilakukan menggunakan metode thresholding. Proses thresholding 

menghasilkan citra biner yang memiliki nilai tingkat keabuan hitam dan putih. 

 

3.3.3 Ekstrasi Fitur dengan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) 

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM). Metode Gray Level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) termasuk dalam metode statistik di mana dalam perhitungan statistiknya 

menggunakan distribusi derajat keabuan suatu daerah dari hubungan ketetanggaan 

antar piksel di dalam citra. Ekstraksi fitur dilakukan pada citra yang telah 

melewati proses image prepocessing, median filter, dan segmentation.  

Ekstraksi fitur diawali dengan pembuatan matriks co-occurence. Dalam 

penelitian ini digunakan matriks co-occurencence dengarah θ=0o dan jarak d=2. 

Setelah matriks co-occurence terbentuk kemudian proses dilanjutkan dengan 

menghitung nilai fitur Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). Fitur-fitur 

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) yang digunakan, antara lain kontras, 

korelasi, energi, dan homogenitas. Tahapan ekstraksi fitur Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM)  disajikan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Ekstraksi Fitur 

 

3.3.4 Klasifikasi Data 

Setelah melalui tahapan ekstraksi fitur, data citra mammografi kemudian 

diklasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Nilai fitur Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM) berfungsi sebagai masukan untuk klasifikasi metode 

Naive Bayes. Pembelajaran metode Naive Bayes menggunakan sebuah dataset 

yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antar atribut data dengan variabel kelas yang dibentuk melalui probabilitas untuk 

setiap klasifikasi. 

Nilai Citra Fitur GLCM 

Hitung Nilai Fitur GLCM 

Selesai 

Pembentukan Matriks Co-
occurence 

Citra Hasil Prepocessing 

Normalisasi Matriks Co-
occurence 

Mulai 
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Klasifikasi yang dilakukan bertujuan untuk membedakan kelas jaringan 

normal, kelas abnormal mikrokalsifikasi, dan kelas abnormal bukan 

mikrokalsifikasi. Data latih yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 data 

citra normal, 6 data citra abnormal mikrokalsifikasi, dan 10 data citra abnormal 

mikrokalsifikasi. Pada proses pengujian digunakan 4 data citra normal, 4 data 

citra abnormal mikrokalsifikasi, dan 5 data citra abnormal bukan mikrokalsifikasi. 

Perhitungan yang akan dilakukan menggunakan metode Naive Bayes dapat 

dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.11, 2.12, dan 2.13 yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Nilai fitur Gray Level Co-occurance Matrix (GLCM) 

yang telah diperoleh, digunakan untuk menghitung kelas normal, abnormal 

mikrokalsifikasi, dan abnormal bukan mikrokalsifikasi melalui penghitungan nilai 

probabilitas masing-masing fitur. Diagram Alir Algoritma Naive Bayes dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 

 

3.3.4 Analisa Data 

 Tingkat akurasi pada sistem klasifikasi Naive Bayes dapat diketahui dengan 

cara membandingkan hasil klasifikasi pengujian pada sistem dengan hasil 

klasifikasi oleh dokter dan ahli radiologi yang disajikan pada Tabel 3.1.   
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Gambar 3.4 Diagram Alir Algoritma Naive Bayes 

  

Menghitung probabilitas fitur kontras  
(X1) terhadap kelas C2 [P(X1|C2)] 

Menghitung probabilitas fitur korelasi 
(X2) terhadap kelas C2 [P(X2|C2)] 

Menghitung probabilitas fitur homogenitas 
(X4) terhadap kelas C2 [P(X4|C2)] 

Nilai Fitur GLCM 

Menghitung data kelas 
C1, C2, dan C3 

Menghitung probabilitas fitur kontras 
(X1) terhadap kelas C1 [P(X1|C1)] 

Menghitung probabilitas fitur korelasi 
(X2) terhadap kelas C1 [P(X2|C1)] 

Menghitung probabilitas fitur energi (X3) 
terhadap kelas C1 [P(X3|C1)] 

Menghitung probabilitas fitur homogenitas 
(X4) terhadap kelas C1 [P(X4|C1)] 

Mulai 

Selesai 

Menghitung probabilitas fitur kontras 
(X1) terhadap kelas C3 [P(X1|C3)] 

Menghitung probabilitas fitur korelasi 
(X2) terhadap kelas C3 [P(X2|C3)] 

Menghitung probabilitas fitur energi 
(X3) terhadap kelas C3 [P(X3|C3)] 

Menghitung probabilitas fitur homogenitas 
(X4) terhadap kelas C3 [P(X4|C3)] 

Menghitung probabilitas energi (X3) 
terhadap kelas C2 [P(X3|C2)] 

 

A 

 

A 

If P(C1|X1,..., X4)> 
P(C2|X1,..., X4) 

If P(C2|X1,..., X4)> 
P(C3|X1,..., X4) 

Kelas C1 

Kelas C2 

Kelas C3 

tidak 

tidak 

ya 

ya 
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Tabel 3.1 Tabel Kesesuaian antara Target dan Hasil Klasifikasi Sistem 

Data ke- Target Klasifikasi Hasil Klasifikasi Keterangan 

1 Normal/ Abnormal 
Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Normal/ 
Abnormal 

Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Sesuai/ Tidak 
Sesuai 

2 Normal/ Abnormal 
Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Normal/ 
Abnormal 

Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Sesuai/ Tidak 
Sesuai 

... Normal/ Abnormal 
Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Normal/ 
Abnormal 

Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Sesuai/ Tidak 
Sesuai 

13 Normal/ Abnormal 
Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Normal/ 
Abnormal 

Mikrokalsifikasi/ 
Abnormal Bukan 
Mikrokalsifikasi 

Sesuai/ Tidak 
Sesuai 

 

Pada umumnya perbedaan hasil atau selisih yang diperoleh dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja dari sistem yang digunakan. Besaran yang dapat 

digunakan untuk mengetahui akurasi dari suatu sistem dapat dihitung dengan 

mengunakan Persamaan 2.14. 

 

3.4 Rancangan Graphical User Interface (GUI) Program 

Pada penelitian ini Graphical User Interface (GUI) dirancang untuk 

mempermudah dalam menggunakan program. Graphical User Interface (GUI) 

yang digunakan untuk program ini terdiri dari 4 jendela tampilan, berupa menu 

Home, menu About, menu Klasifikasi, dan menu Bantuan. 
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1. Menu Home 

Gambar 3.5 menyajikan tampilan menu Home untuk membuka program. Di 

dalam menu ini terdiri dari beberapa komponen, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Algoritma Naive Bayes 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Menu Home pada Sistem 

2. Menu About 

Menu About merupakan menu yang berisi pengenalan dasar tentang sistem. Di 

dalam menu About dijelaskan tentang latar belakang pembuatan sistem. Selain 

itu pada menu ini juga ditampilkan tujuan dari pembuatan sistem. Gambar 3.6 

menunjukkan tampilan menu About pada sistem. 
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Gambar 3.6 Menu About pada Sistem 

3. Menu  Klasifikasi 

Menu klasifikasi yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 digunakan untuk 

melakukan pelatihan data dan penujian data. Menu ini terdiri dari beberapa 

komponen, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Menu Klasifikasi pada Sistem 
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4. Menu Bantuan 

Menu bantuan merupakan menu yang menyajikan informasi tentang cara 

menggunakan program untuk memberi kemudahan bagi pengguna dalam 

mengoperasikan program. Menu ini dapat diakses melalui menu bar Bantuan 

pada tampilan menu sebelumnya. Gambar 3.8 Menunjukkan tampilan menu 

Bantuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Menu Bantuan pada Sistem 
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