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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah 

penduduk yang cukup besar. Menurut kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal memperkirakan jumlah penduduk 

Indonesia akan bertambah menjadi 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 

1,49 persen per tahun. (Jalal, 2013). Berbagai masalah timbul akibat meledaknya 

jumlah penduduk. Salah satunya adalah masalah kesehatan, mulai dari kebiasaan 

hidup yang buruk hingga pelayanan kesehatan yang kurang. Menteri Kesehatan 

Nafsiah Mboi mengatakan sekitar 67 juta penduduk atau sekitar 28,3 persen dari 

250 juta jiwa penduduk Indonesia belum menikmati jaminan kesehatan (Mboi, 

2013). Kelainan otak merupakan salah satu gangguan kesehatan yang belum 

banyak diketahui masysrakat luas tetapi dapat mengakibatkan kerusakan yang 

fatal. Kelainan otak berasal dari virus, bakteri, faktor keturunan, penuaan, dan 

juga ketergantungan obat seperti Alzheimer, Meningitis, Hidrosefalus, Parkison, 

Kanker Otak, Stroke, Tumor, dll (Harsono, 2003). 

Otak adalah organ yang bekerja mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang 

terjadi di dalam tubuh kita, yaitu kepribadian, metabolisme, tekanan darah emosi 

hormon, dan ingatan. Kelainan kecil pada otak akan mempengaruhi aktivitas 

tubuh. Otak manusia mempunyai berat 2% dari berat badan orang dewasa yang 
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menerima 20% curah jantung dan memerlukan 20% pemakaian oksigen tubuh dan 

sekitar 400 kilo kalori energi setiap harinya. Jaringan ini memakai energi dalam 

seluruh tubuh manusia dan terutama berasal dari proses metabolisme oksidasi 

glukosa. Jaringan otak sangat rentan terhadap perubahan oksigen dan glukosa 

darah, aliran darah berhenti 10 detik saja dapat menghilangkan kesadaran manusia 

dalam beberapa menit yang dapat merusak otak secara permanen (Price, 2006). 

Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak 

manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses pembelajaran pada otak 

manusia. Jaringan saraf tiruan sederhana dikenalkan pertama kali oleh McCulloch 

dan Pitts pada tahun 1943 (Fausett, 1994). Sedangankan Fuzzy Inference System 

(FIS) merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan 

fuzzy, aturan fuzzy berbentuk IF-THEN, dan penalaran fuzzy (Kusumadewi, 

2005). Sehingga fuzzy neural network merupakan suatu model yang dilatih 

menggunakan jaringan saraf tiruan, namun struktur jaringannya diinterpretasikan 

dengan sekelompok aturan-aturan fuzzy. 

Fuzzy neural network atau sering disebut neuro fuzzy telah banyak 

dikembangkan pada tahun 1990-an. Salah satu metode neuro fuzzy yang mulai 

banyak dipergunakan adalah ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System). 

ANFIS adalah arsitektur yang secara fungsional sama dengan fuzzy rule base 

model Sugeno ataupun Tsukamoto dan di sisi lain arsitektur ANFIS merupakan 

arsitektur jaringan syaraf yang hampir menyerupai jaringan radial basis 

(Kusumadewi, 2006).  
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Pada tahun 2009, Hemanth, dkk, menerapkan metode neuro fuzzy untuk 

melakukan klasifikasi tumor otak. Menurut Hemanth, dkk, jaringan saraf tiruan 

memiliki kelemahan pada keakuratan hasil karena bergantung pada banyaknya 

data latih. Di sisi lain, logika fuzzy memiliki keakuratan yang tinggi tetapi 

membutuhkan pengetahuan pakar yang terkadang sulit didapatkan. Sehingga 

dengan neuro fuzzy  memungkinkan untuk memperoleh keakuratan yang tinggi 

karena pengetahuan pakar bisa diperoleh melalui pembelajaran pada jaringan.    

Selain Hemanth, dkk,  pada tahun 2011, Pradanawati, dkk, juga menerapkan 

model ANFIS untuk melakukan pendeteksian pada penyakit kanker paru-paru. 

Berdasarkan uraian di atas, metode ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy 

Inference System) dengan metode Tsukamoto dapat pula dikembangkan untuk 

mendeteksi kelainan otak yang berbasis pada perangkat lunak komputer dengan 

memanfaatkan pengolahan citra pada gambar MRI otak. Melalui pola kelainan 

yang telah diketahui diharapkan mampu mengidentifikasikan citra MRI otak 

manusia agar lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi suatu kelainan pada otak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengaplikasikan image processing (pengolahan citra) pada 

hasil rekam gambar MRI untuk mengetahui pola kelainan otak? 
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2. Bagaimana mengaplikasikan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

(ANFIS) metode Tsukamoto untuk melakukan pendeteksian kelainan 

otak? 

3. Bagaimana membuat program untuk mendeteksi kelainan otak melalui 

hasil rekam gambar MRI menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference 

System (ANFIS) metode Tsukamoto? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengaplikasikan image processing (pengolahan citra) pada hasil rekam 

gambar MRI untuk mengetahui pola kelainan otak. 

2. Mengaplikasikan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 

metode Tsukamoto untuk melakukan pendeteksian kelainan otak. 

3. Membuat program untuk mendeteksi kelainan otak melalui hasil rekam 

gambar MRI menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

metode Tsukamoto. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan suatu sistem identifikasi Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) untuk membantu dalam mendiagnosis kelainan pada otak.  

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang teori-teori matematika khususnya di 

bidang terapan matematika mengenai aplikasi kecerdasan buatan.  
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3. Menambah wawasan mahasiswa mengenai penggunaan kecerdasan buatan 

dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya dalam bidang 

kesehatan. 
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