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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Intrumentasi Medis Departemen 

Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Lokasi pengambilan 

sampel dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu setahun. 

 

3.2 Peralatan dan Bahan Penelitian 

 Adapun peralatan dan bahan yang akan digunakan selama penelitian 

sebagai berikut; laptop, mikroskop, kamera 20MP, tripot, sampel Streptococcus 

pneumoniae dan Streptococcus viridans. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Penelitian berjudul “Deteksi Bakteri Streptococcus pneumoniae pada 

Penyakit Pneumonia berbasis Jaringan Syaraf Tiruan”, secara garis besar 

dilakukan sesuai tahapan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1   Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Studi Pustaka 

 Studi pustaka meliputi kegiatan yang berfungsi untuk mempelajari dan 

mengkaji beberapa literatur yang berkaitan tentang penelitian. Studi pustaka yang 

dilakukan meliputi beberapa metode pengolahan citra digital dan arsitektur 

jaringan syaraf tiruan. 
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3.3.2 Persiapan Data 

 Persiapan data sampel penelitian meliputi perolehan sampel yang telah 

didiagnosa oleh dokter patologi di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) 

Surabaya dan intalasi mikrobiologi klinik RSUD DR Soetomo. Seluruh citra yang 

digunakan mengunakan format bitmap (*.bmp). Jumlah keseluruhan sampel 20 

citra yang terbagi menjadi sampel Streptococcus pneumoniae dan sampel 

Streptococcus viridans.  

 Citra sampel didapatkan melalui kamera dihubungakan dengan mikroskop. 

Citra sample tersebut akan diklarifikasikan menjadi 2 kelompok yakni sampel 

image Streptococcus pneumoniae dan sampel image Streptococcus viridans. 

Perbesaran yang dilakukan untuk mendapatkan citra yakni perbesaran mikroskop 

sebesar 1000X dan perbesaran kamera 3X. 

 

3.3.3 Perancangan Sofware 

 Skema perancanaan software sebagai dekteksi bakteri Straptococcus 

pneumonia pada penyakit pneumonia berbasis jaringan syaraf tiruan disajikan 

pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Kerja Software 

 

3.3.4 Pengolahan Citra 

 Output dari kamera yang berupa citra akan dilakukan proses cropping 

manual untuk memperoleh region citra yang akan berfungsi sebagai input pada 

proses pengolahan citra digital. Output yang diharapkan pada pengolahan citra ini 

adalah fitur-fitur yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Berikut proses-

proses pengolahan citra yang dilakukan : 

1. Pengolahan image dengan tresholding untuk memisahkan objek dengan 

backgroundnya. 

Citra SP dan SV 

Image 

processing 

JST 

Klasifikasi 
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2. Training dilakukan sebagai pembelajaran pada software yang digunakan 

untuk membedakan antara bakteri Streptococcus pneumoniae terhadap 

bakteri Streptococcus viridans. 

3. Pengujian yang dilakukan berbatas pada fitur image dalam bentuk piksel. 

 

3.3.5  Penentuan Bakteri dengan Jaringan Syaraf Tiruan 

 Penentuan yang didapat dari hasil ekstrasi fitur yang akan menjadi 

masukan (input) pada Jaringan Syaraf Tiruan (JST) citra bakteri diambil dari 

masing-masing bakteri akan diklasifikasikan menjadi kelompok streptococcus 

pneumoniae dan streptococcus  viridans. Pada 20 sampel data citra yang akan 

dicoba terlebih dahulu dengan proses pengolahan citra dan segmentasi citra dan 

segmentasi citra maka didapatkan fitur yang nantinya dimasukan sebagai input 

untuk proses Jaringan Syaraf Tiruan, fitur tersebut disusun dalam image berformat 

bitmap (*bmp) .  

Bobot awal merupakan nilai fitur pada masing-masing target identifikasi 

yakni bakteri streptococcus pneumonia diberi nilai 1 dan bakteri streptococcus 

viridans diberi nilai 2. Parameter yang digunakan untuk pelatihan Jaringan Syaraf 

Tiruan yaitu laju pembelajaran dan nilai error, sedangkan maksimal epoh dan laju 

minimum sudah ditetapkan. 

 Pada akhir proses Jaringan Syaraf Tiruan, didapatkan bobot akhir yang 

disimpan pada file dengan format .txt yang digunakan pada proses pengujian 

Jaringan Syaraf Tiruan. Pengujian Jaringan Syaraf Tiruan 20 data citra bakteri 
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yang terdiri dari 10 data citra bakteri pneumonia dan 10 citra bakteri viridians. 

Kemudian hasil yang didapatkan berupa nilai indeks identifikasi bakteri 

streptococcus pneumonia (indeks nilai 1) dan bakteri streptococcus viridans 

(indeks nilai 0). Diagram alir untuk Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

backpropagation terbagi menjadi diagram alir untuk pelatihan program dan 

pengujian program, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan Gambar 

3.4. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Pelatihan JST 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengujian JST 

 

3.3.6 Analisis Data 

Pelatihan dari Jaringan Syaraf Tiruan (JST) menghasilkan nilai bobot yang 

mempunyai kecenderungan tetap setelah melewati sejumlah iterasi, dan 

mengelompokkan citra sampel sekret ke dalam dua kelompok. Sehingga 

diperlukan nilai keberhasilan dengan rumus: 
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