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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pneumonia merupakan masalah kesehatan di dunia dengan angka 

kematian tinggi baik di negara berkembang maupun di negara maju seperti 

Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara Eropa. Di Amerika, terdapat dua juta 

kasus penyakit pneumonia per tahun dengan jumlah kematian rata-rata 45.000 

orang (S.A. Price, 2005). Di Indonesia pneumonia merupakan penyebab kematian 

nomor tiga setelah kardiovaskuler dan tuberculosis. Faktor sosial ekonomi yang 

rendah mempertinggi angka kematian. 

Pneumonia yang ada di masyarakat umumnya disebabkan oleh bakteri, 

virus atau mikroplasma. Gejala pneumonia itu sendiri adalah demam, sesak napas, 

nadi cepat, dahak berwarna hijau atau seperti karet, serta gambar hasil ronsen 

memperlihatkan kepadatan pada bagian paru. Kepadatan ini terjadi karena paru 

dipenuhi cairan yang merupakan reaksi tubuh dalam upaya mematikan bakteri, 

akibatnya fungsi paru akan terganggu, dan  penderita mengalami kesulitan 

bernafas karena tidak tersisa ruang untuk oksigen (Jeremy, 2007). Pada umumya 

pneumonia menginfeksi jaringan paru dan terjadi khususnya pada anak. 

Pneumonia seringkali timbul bersamaan dengan proses infeksi akut pada bronkus 

yang biasanya disebut dengan bronchophneumonia. Gejalah terjadinya penyakit 

pneumonia adalah nafas yang cepat dan juga sesak karena paru-paru meradang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                    DETEKSI BAKTERI STREPTOCOCCUS...                 RIO YULIWARDANA



2 
 

secara mendadak yang disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumoniae. 

Gejalanya tersebut dapat terjadi pada orang dewasa tanpa kelainan imunitas. 

Namun pada kebanyakan pasien dewasa yang menderita pneumonia didapati 

adanya salah satu atau lebih penyakit dasar yang menggangu daya tahan tubuh. 

 Diagnosis pneumonia selain dilakukan dengan anamnesis juga harus 

dilakukan dengan pemeriksaan bakteriologi yang terdiri dari pewarnaan gram 

dengan pemeriksaan kultur. Pemeriksaan bakteriologi menggunakan sputum 

dilakukan dengan membedakan bakteri Streptococcus pneumonia sebagai bakteri 

penyebab penyakit pneumonia dengan bakteri Streptococcus viridans yang juga 

sebagai bakteri baik yang ada di dalam paru.  

 Pemeriksaan kultur atau yang disebut juga dengan biakan dalam 

penegakan diagnosis membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Apabila 

diadakan pemeriksaan rutin dengan jumlah pasien yang relatif banyak maka 

dibutuhkan suatu sistem penunjang yang mampu mempersingkat waktu 

pemeriksaan. Alasan efisiensi waktu yang mendasari peneliti untuk membangun 

suatu sistem deteksi bakteri Streptococcus pneumoniae pada penyakit pneumonia 

berbasis jaringan syaraf tiruan yang berguna dalam mempersingkat waktu dan 

biaya sehingga mudah dijangkau oleh kalangan umum. 

Pada penelitian Noor Amaleena (2014) dirancang sebuah penelitian untuk 

mendeteksi bakteri dari beberapa kelas seperti Staphylococci, Streptococci, 

Enterococci, Bacilli, dan Clostridia. dengan menggunakan fitur bentuk seperti 

luas area, perimeter, radii, compactness, eccentricity dan tortuosity  sebagai 
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pembeda antara masing-masing kelas bakteri. Pada penelitiannya, digunakan 

sistem klasifikasi menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Hasil 

yang dicapai penelitian ini sangat menghasilkan fitur geometri, namun terdapat 

beberapa kelemahan seperti dibutuhkannya waktu dan data training yang relatif 

banyak untuk menghasilkan hasil yang maksimal.  

Kekurangan tersebut yang  menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul Deteksi Bakteri Streptococcus pneumoniae Berbasis 

Jaringan Syaraf Tiruan dari Citra Mikroskop Digital. Peneliti akan mencoba 

menggunakan mikroskop digital untuk mendapatkan image captured dari bakteri 

pneumonia sebagai masukan pada jaringan syaraf tiruan, maka hasil  image 

captured akan diolah mengunakan pengolahan citra untuk mendapatkan hasil citra 

bakteri yang telah dipisahkan dengan sel lain dan background pada gambar 

menggunakan metode segmentasi. Dari citra tersebutlah akan dicari pixel  yang 

dianggap mampu mewakili bakteri. Nilai pixel tersebut akan menjadi input   

dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan. Jaringan Syaraf Tiruan ini 

berfungsi untuk mengklasifikasikan input secara berkelompok ke dalam kelas 

yang sudah didefinisikan sesuai dengan parameternya. Menurut Kusumadewi 

(2010) Jaringan Syaraf Tiruan memiliki kemampuan untuk mengelompokkan 

input dengan nilai jarak yang relatif dekat pada kelas yang sama tanpa 

memerlukan waktu dan data training yang banyak. Pengelompokan kelas inilah 

yang merupakan  hasil yang yang digunakan untuk mendeteksi bakteri penyebab 

pneumonia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah Jaringan Syaraf Tiruan yang telah dirancang mampu mendeteksi 

bakteri Streptococcus pneumoniae ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Data penelitian yang digunakan telah di diagnosis oleh laboran di Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya  

2. Data penelitian terdiri dari citra slide bakteri Streptococcus pneumoniae 

dan bakteri yang menyerupai yaitu Streptococcus viridans 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mendeteksi bakteri Streptococcus pneumonia dengan mengunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai beberapa manfaat yaitu, 

sebagai berikut : 

1. Sebagai media penunjang bagi peneliti dalam mengembangkan metode 

deteksi terhadap penyakit pneumonia. 

2. Sebagai metode alternatif dalam mendeteksi penyakit pneumonia. 
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