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ABSTRAK 

 

 

Mata adalah salah satu bagian terpenting pada tubuh yang memiliki 

banyak bagian atau lapisan, salah satunya adalah retina mata. Retina merupakan 

sebuah lapiran tipis yang melapisi bagian belakang mata dan berfungsi untuk 

menerima cahaya, mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang kemudian 

diteruskan ke otak. Sepertihalnya bagian tubuh lainnya, retina juga dapat 

mengalami penyakit atau ketidaknormalan yang dapat mengganggu proses 

penglihatan. Terdapat beberapa penyakit retina mata seperti Ablasio Retina, Age-

related Macular Degeneration (AMD), dan Retinopati Diabetik. Pemeriksaan 

citra fundus mata dapat dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan apakah citra 

tersebut mengalami penyakit retina mata atau tidak menggunakan metode Pi 

Sigma Network (PSN) dan Principal Component Analysis (PCA). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari Rumah Sakit Mata Masyarakat 

Surabaya berupa 40 citra fundus retina mata yang terdiri dari 10 citra fundus 

Ablasio Retina, 10 citra fundus Age-related Macular Degeneration (AMD), 10 

citra fundus Retinopati Diabetik, dan 10 citra fundus normal. Citra tersebut akan 

dibagi menjadi dua proses, antara lain proses pelathan menggunakan 28 citra dan 

proses uji validasi menggunakan 12 citra. Terdapat beberapa langkah yang 

dilakukan, yaitu prapemrosesan citra, ekstraksi citra, dan klasifikasi citra. Hasil 

dari reduksi citra akan digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit retina mata 

menggunakan Pi Sigma Network (PSN) untuk mendapatkan parameter-parameter 

yang optimal untuk proses uji validasi. Hasil dari proses uji validasi menunjukkan 

bahwa akurasi dalam mengklasifikasikan penyakit retina mata pada citra fundus 

adalah 100%. Pada penelitian ini digunakan beberapa software seperti Netbeans 

IDE 8.2 dan Matlab R2017a. 
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