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ABSTRAK 

Tumor merupakan sekelompok sel-sel abnormal yang terbentuk hasil proses 

pembelahan sel yang berlebihan dan tak terkoordinasi. Tumor yang terbentuk dapat 

menjadi tumor jinak yang tidak bersifat kanker, atau tumor ganas yang dapat 

menyebabkan kanker. Dalam industri kesehatan, foto rontgen dianggap sebagai 

teknik yang paling banyak digunakan untuk mendeteksitumor paru. Namun sulitnya 

identifikasi dan klasifikasi nodul pada paru citra x-ray dapat 

mengakibatkankesalahan diagnosa serta dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

memberikan pengobatan. Penelitian tentang deteksi tumor paru sebelumnya 

dilakukan dengan pendekatan matematis. Skripsi ini bertujuan untuk 

mengklasifikasikan tumor paru menggunakan pendekatan statistika. Langkah-

langkah yang dilakukan yakni pengolahan citra dengan software MATLAB, 

pereduksian dimensi dengan Transformasi Wavelet Diskrit (TWD) dan Analisis 

Komponen Utama (AKU), dan penentuan klasifikasi dengan model regresi logistik 

nonparametrik aditif berdasarkan estimator penalized spline. Data yang digunakan 

dalam skripsi ini diperoleh dari database citra paru miliki organisasi riset Jepang 

bernama Japanese Society of Radiological Technology (JSRT) yang terdiridari 25 

citra tumor paru dan 25 citra paru normal. Berdasarkan data tersebut, 20 citra tumor 

paru dan 20 citra paru normal digunakan untuk membuat model (insample), serta 

sebanyak 5 citra tumor paru dan 5 citra paru normal untuk validasi model 

(outsample). Variabel respon yang digunakan berupa data kategorik klasifikasi 

tumor paru (𝑌 = 1) dan paru normal(𝑌 = 0), sedangkan variabel prediktor yang 

digunakan merupakan hasil reduksi prediktor pengolahan citra menggunakan TWD 

dan AKU sebanyak 4 prediktor. Hasil ketepatan klasifikasi diperoleh sebesar 84%. 

Berdasarkan nilai ketepatan klasifikasi menggunakan estimasi regresi logistik 

nonparametrik tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan sudah baik 

dan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tumor paru pada citra rontgen paru. 
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