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ABSTRAK
Usus besar adalah organ penting dalam tubuh manusia. Fungsi utama organ ini adalah
menyerap ah dari feses. Ada beberapajenis kanker yang dapat menyerang organ ini, di

antaranya adalah carcinoma dan lymphoma. Deteksi penyakit konvensional yang
dilalorkan oleh dokter adalah berdasarkan preparat darah atau sampel jaringan. Pada
penelitian ini, dilakr:kan pengenalan sel kanker usus besar berbasis pengolahan citra
dengan metode Grey Level Coocurrance Matrix (GLCM) untuk ekstraksi ciri dan
jaringan syaraf tiruan backpropagation (JST BP). Dari percobaan, didapatkan akurasi
83,33yo dari 48 citra uji dengan jumlah ciri 10 buah dengan paxameter JST BP epoch =
4000, leaming rate = 0,001 dan neuron hidden layer:80

Kata kunci: usus besar, carcinom4 lymphom4 GLCM, IST Backpropagation

ABSTRACT

Colon is an importaftt organ in the human body. The main funcfion of this organ is to
absorb waterfromfeces. There are several types ofcancer that can affect this organ,
there are carcinoma and lymphoma. Conventional disease detection by physicians is
based on blood or tissue sample preparation. In this research, we proposed method
for colon cancer cell based on image processing using Grey Level Coocurrance
Matrix (GLCM) as features extraction methos and backpropagation neural network
(BP-NI{). Experiment result shows 83, 33% accuracy by 48 data samples with 1A
features and BP-^,0/ parameters are epoch : 4000, learning rate : 0,001 dan
neuron hidden layer: 80.

Kqruvrds: colon cancer, carcinoma, lymphoma, GLCM, Backpropagation-]rlN
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PENDAEULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah
membangun aplikasi yang mengenali sel

Usus adalah bagian dari sistem
pencernaan yang berrnula dari lambung
hingga anus. Pada usus terdiri dari dua
bagian, yaitu usus kecil dan usus besar
(kolon)[1]. Fungsi utama organ ini
adalah menyerap air dari feses[4]
Dengan bertambahnya umur manusia,
organ ini tidak lepas dari kelainan-

kanker usus besar menggunakan metode
GLCM dan JST-BP. Diharapkan hasil
yang didapat dapat memberikan
pertimbangan tepat tidaknya metode
GLCM untuk ekstraksi ciri pada
pengenalan sel kanker usus besar.

kelainan.

Pengklasifikasian kanker

usus

besar sejak awal

memungkinkan
penyembuhan yang mudah dan murah
bagi penderita. Apabila deteksi
dilakukan sejak awal, maka diharapkan
kanker belum meluas sehingga tingkat
kesembuhan menjadi lebih tinggi. Hal

DASAR TEORI

A.

Carcinomafll
Carcinoma adalah kanker yang

di jaringan yang melapisi
permukaan dalarn atau luar tubuh, dan
yang umumnya muncul dari sel yang
berasal dari lapisan kuman endodermal
atau ectodermal selama embriogenesis.
dimulai

ini menuntut dokter untuk dapat

mendiagnosa lebih cepat dan akurat.
Saat ini pengklasifikasian kanker usus
besar dilakukan dengan cara manual,
yaitu sel yang diletakkan diataspreparat
dilihat melalui mikroskop[8]. Dengan
cara ini tentu pendiagnosaan sangat
berhubungan dengan kualitas
penglihatan masing-masing dokter.

Kesalahan manusia akan

sangat

mempengaruhi hasil pendiagnosis.

Oleh karena itu akan dibuat
sebuah simulasi pengklasifikasian
kanker pada usus besar, dengan
memanfaatkan citra kelenjar usus besar
dalam bentuk digital. Citra diakuisisi
dengan menggunakan kamera digital
dimana lensa kamera digital dihadapkan
pada lensa okuler dari mikroskop. Citra
yang ditangkap oleh kamera digital
menjadi citra masukan bagi komputer.
Citra masukan inilah yang kemudian
diproses pada simulasi pengklasifi kasian
kanker usus besar. Dengan demikian

tuntutan paramedis untuk
mengklasifikasi kanker usus

daPat

besar

secara otomatis dan cepat oleh komputer

dapat terpenuhi.

Gambar

1

Sel kanker

carcinomal3f

B.

Lymphomaf9l
Lymphoma adalah kanker pada
sel-sel limfatik dari sistem kekebalan

tubuh. Biasanya, lymphoma hadir
sebagai soloid tumor sel limfoid.

Pengobatan mungkin melibatkan
kemoterapi dan dalam beberapa kasus

radioterapi darVatau

transplantasi
sumsum tulang belakang, dan dapat
disembuhkan tergantung pada histologi,
jenis dan tahap penyakit. Sebagai
pembanding, Gambar 3 memperlihatkan
sel usus besar yang normal.
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D.

Gambar

2

Sel kanker lymphomal3j

Ekstraksi Ciri Orde Kedua[S]
Salah satu teknik untuk
memperoleh ciri statistik orde dua
adalah dengan menghitung probabilitas
hubungan ketetanggaan arfiara dua
piksel pada jarak dan orientasi sudut
tertentu. Pendekatan ini bekerja dalam
dua tahapan, yaitu: pembentukan sebuah
matriks kookurensi dari data citra,
dilanjutkan dengan penghitungan ciri
sebagai fungsi dari matriks antara
tersebut.

Kookurensi berarti

kejadian

dan orientasi sudut (e)

tertentu.

bersama, yaitu jumlah kejadian satu
level nilai piksel bertetangga dengan
satu level nilai piksel lain dalam jrak (d)

Orientasi dibentuk dalam empat

Gambar 3. Sel normal[3]

C.

Ciri Statistik Orde

Ekstraksi
satu

Ekstraksi

I
I
r

ciri orde

pertama

merupakan metode pengambilan ciri
yang didasarkan pada karakteristik
histogram citra. Beberapa parameter ciri
orde pertama[5], antara lain adalah:
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sudut dengan interval sudut 45", yaitu 0",
45o, 90o, dan 135". Sedangkan jarak
antar piksel biasanya ditetapkan sebesar
1 piksel.
Setelah memperoleh matriks
kookurensi tersebut, kita dapat
menghitung cki statistik orde dua yang
merepresentasikan citra yang diamati.
Dalam penelitian ini menggunakan
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Inverse Dffirence Moment
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Kesebelas parameter tersebut
secara umum disebut dengan Grey Level

E,,Gtralsi Ciri

Coocurrance Matrix (GLCM). GLCM
ini bisa mempresentasikan kontur atau
tekstur dan suatr: eitra. Llntuk beberapa
kasus, tidak perlu semua parameter

digunakan untuk

merepresentasikan

kontur suatu citra, tetapi bisa digunakan
saja sesuai dengan kebutuhan.

E.

JST Buckpropugationl$l
Propagasi

Gambar

balik

backpropagation merupakan

teknik pembelajaran atau

atau
suatu

pelatihan

supervised learning. Jaringan ini terdiri
dari banyak lapisan (multilayer network).
Ketika jaringan diberikan pola masukan
sebagai pola pelatihan, maka pola
tersebut menuju unit-unit lapisan
tersembunyi yang selanjutnya diteruskan
pada unit-unit di lapisan keluaran.
Kemudian unit-unit lapisan keluaran
akan merespon sebagai keluaran JST.
Saat hasil keluaran tidak sesuai dengan
yang diharapkan, maka keluaran akan
disebarkan mundur (backward) pada
lapisan tersembunyi kemudian dari
lapisan tersembunyi menuju lapisan
masukan[7].

Gambar 4.

Alir Sistem

48 data sebagai data uji. Proses
preprocessing yang meliputi resizing
ukuran citra menjadi 300x300 pixel dan
dilakukan contrast enhancement.
B.

Skenario Pengambilan
Pada proses ekstraksi

Ciri
ciri,

tidak

semua ciri GLCM yang digunakan
beberapa skenario ciri yang akan
diambil untuk pengenalan. Skenario
tersebut antara lain :
1. Ekstraksi ciri orde pertama saja.
Parameter-parameter

yang

digunakan dalam orde pertama

Perancangan Sistem
Secara umum sistem penelitian

yang dirancang dapat dilihat

Diagram

Data terdiri dari 198 data terdiri 3
kelas data yaitu Carcinoma, lymphoma
dan normal. Data didapat dari rumah
sakit dan internet yang telah diklarifikasi
oleh dokter[2][3]. Data dibagi menjadi
2 bagiaq data latih sebanyak 150, dan

PERANCANGAN SISTEM

A.

4.

pada

2.

adalah variansi, skewness, kurtosis
dan entropi.

Ekstraksi

ciri orde kedua yang

sudah dirata-rata sudutnya.

Parameter-parameter yang
digunakan dalam orde kedua
adalah kontras, korelasi, energi

rlre'
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(ASM), homogeniti

(IDM),

variansi dan entropi.
Ekstraksi ciri orde kedua reduksi.
yang
Parameter-parameter
digunakan dalam orde kedua
reduksi adalah kontras, korelasi,
energy (ASM), homogeniti (DM)
Sudut di sini sudah di rata-ratakan.
Gabungan 1.
Parameter-parameter yang
digunakan adalah gabungan dari
orde pertama dan kedua dengan
sudut sudah dirata-rata yang berisi
variansi, skewness, entropi,

kontras, energi (ASM)

)

(ASM), homogeniti

r3
na
ah

6.

rsi
rdi

an
i€s

n8
an

7

ak
an
an
rio

Parameter-parameter

(ASM), homogeniti (DM),
variansi dan entropi.
9.

rgi

yang

digunakan dalam kedua sudut 135o
adalah kontras, korelasi, energi

sis

fua

ciri orde kedua sudut

1350.

ma

ng

(DM),

variansi dan entropi.
Ekstrasi ciri orde kedua sudut 45o.
Parameter-parameter yang
digunakan dalam orde kedua sudut
45o adalah kontras, korelasi,
energy (ASM), homogeniti (IDM),
variansi dan entropi.
Ekstrasi ciri orde kedua sudut 90o.
Parameter-parameter yang
digunakan dalam orde kedua sudut
90o adalah kontras, korelasi,
energi (ASM), homogeniti (DM),
variansi dan entropi.

Ekstraksi

ng

ng

Can

homogeniti (IDM).
Ekstrasi ciri orde kedua sudut 0o.
yang
Parameter-parameter
digunakan dalam orde kedua sudut
0o adalah kontras, korelasi, energy

Gabungan 2.
Parameter-parameter

yang
digunakan adalah gabungan dari
orde pertama dan kedua dengan
sudut 0o yang berisi variansi,

'
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skewness, entropi kontras, energi
(ASM) dan homogeniti (IDM).
l0 Gabungan3.
Parameter-parameter yang
digunakan adalah gabungan dari
orde pertama dan kedua sudut 45o
yang berisi variansi, skewness,
entropi kontras, energi (ASM) dan
homogeniti (IDM).
11 Gabungan 4.
yang
Parameter-parameter
digunakan adalah gabungan dan
orde pertama dan kedua sudut 90"
yang berisi variansi, skewness,
entropi kontras, energi (ASM) dan
homogeniti (IDM).
12. Gabungan 5.
Parameter-parameter yang
digunakan adalah gabungan dari
orde pertama dan kedua dengan
sudut yang telah dirata-rata yang
berisi variansi, skewness, entropi
kontras, energi (ASM) dan
homogeniti (IDM)

Hasil dari tiap skenario di

atas

akan digunakan sebagai masukan untuk
JST backpropagation.

C.

Pengujian Parameter JST
Untuk JST parameter yang diuji
adalah epoch, learning rate danjumlah
neuron hidden layer dengan Nilai-nilai
dari parameter tersebut adalah

1.
2.
3.

:

Epoch: 500,2000,4000, 10000
Learning rate '. 0.001, 0.1, 0.5, 0.9
Jumlah neuron hidden layer '. 5,
15, 20, 80

Jumlah hidden layer dibuat
keluaran sistem hanya 3 kelas.

I

karena
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ANALISIS HASIL SIMULASI

A.

Keluaran Proses Preprocessing
Preprocessing dilakukan untuk
menseragamkan ukuran data dan
membuat kualitas citra meningkat. Hasil
dari proses ini dapat dilihat pada
Gambar 5.

didapat dari 5 ciri statistik orde 1, dan 6
ciri orde 2 dikalikan dengan 4 sudut
orientasi (sudut 0o, 45o, 90" dan 135').
Ke-29 ciri ini apabila diplot maka akan
menghasilkan grafik seperti pada
Gambar 6.

-,4-Carcinoma

@*Lymrhonra
:000

-r:J-l\-DrffilI-
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Gambar 6. Grafik 29 ckiuntuk
tiap jenis kanker usus

C.

Hasil Ktasifikasi
Pengujian dilakukan untuk semua

skenario yang dirancang dengan
mengubah-ubah parameter JST meliputi
epoch, learning-rate dan hidden lqter.
Hasil terbaik didapat saat nilai epoch:
4000, learning-rate: 0,001 dan hidden
layer : 80. Dengan parameter JST
seperti tersebut di atas, maka didapat
akurasi sistem seperti pada Gambar 7.
-j
90.0016

t

& akurasi

t
I

80.00s6

i

70"0096

'E

Gambar 5. Keluaran proses grayscaling
dan c ontr a st enhanc e m ent
(a) Citra masukancarcinoma
(b) Citra keluaran carcinoma,
(c) Citra masukan limphoma
(d) Cilra keluaran Limphoma,
(e) Citra masukan normal,
(0 Citra keluaran Normal

B.

Hasil Ekstraksi Ciri

Dari keseluruhan parameter

GLCM apabila digunakan semua maka
kan menghasilkan 29 ciri. Ciri-ciri ini

i

60-000,6

so.oo',u

lo.oox.
30.00.}i
20.00?i
10.00%
0.00%

r- 2 3 4 5 5 7 8

9101-112

Skenario

Gambar 7. Akurasi sistem untuk tiap
skenario dengan parameter JST yang
ditentukan
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Pada Gambar 7 terlihat bahwa
akurasi tertinggi dicapai untuk ciri
sesuai dengan skenario 9. Ciri yang
diambil pada skenario t hanya ciri orde
1 dan sebagian ciri orde 2 dengan
orientasi 0o yang dianggap mewakili

'I t?
,l

an
da

'
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Hasil seperti pada Tabel 1

dicapai
dengan parameter JST Backpropagation
sebagai berikut
:

epoch

:4000,

learning rate : 0,001
neuron hidden layer- 80

data yang akan dikenali. Parameter orde

:-:-l

I tersebut adalah mean, variance,
skewness, kurtosis, entropi sedangkan

I

i

ciri

statistik orde

2

adalah

energi,
dan

kontras, variansi, entropi,
ei

F-11

homogenity. Ini berarti tiap gambar
menghasilkan 10 ciri. Terlihat pada
Gambar 8 bahwa nilai ciri mempunyai

i

,, ),

t
I
:

J

I-

sampai nilai >3000. Nilai yang cukup
besar adalah mean, varian dan kontras.
Sedangkan yang nilainya yang sangat
kecil (<1) adalah entropi dan energi.
Dari Gambar 7 dan Tabel 1, akurasi
tertinggi yang dicapai sebesar 83,33yo.

ua
an

uti
af

=
bn
ST

)at

Sekalipun hasil klasifikasi
menunjukkan nilai yang cukup tinggi,
83,33yo terapi jika dilihat dari sifat ciri
yang bisa dilihat pada Gambar 8, terlihat
bahwa ciri yang secara signifikan
membedakan antara data adalah ciri ke2, ke-7 dan ke-9. Hal ini terjadi karena
selain 3 ciri tersebut, nilai eirinya sangat
kecil. Hasil yang baik ini tercapai karena
keunggulan dari jaringan syaraf tiruan
yang digunakan. Hasil yang didapat
masih menyediakan ruang untuk
penelitian selanjutnya untuk pemilihan
ciri yang tepat untuk klasifikasi kanker
pada usus besar ini. Penelitian lanjutan
yang dapat dilakukan selanjutnya adalah
pemilihan ciri yang tepat yang mampu
membedakan antara klas data yang satu
dengan yang lain dengan metodefeature
subset selection.
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SIMPULAN

Dari percobaan yang dilakukan,
Gambar 8. Hasil Dari Ekstraksi Ciri
untuk Tiap Kelas sesuai
dengan skenario 9
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12
r.1
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{ar{'irtn{rr+r

I

Secara lebih detail dari pengujian
yang dilakukan untuk skenario 9 didapat
hasil klasifikasi seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil klasifikasi

sistem yang dibuat dapat mengenali sel

kanker usus besar dengan akurasi
83.33Yo dari 48 data uji. Teknik
ekstraksi ciri yang digunakan adalah
GLCM yang meliputi parameter orde. 1
mean, variance, skewness,
kurtosis, entropi dan ciri statistik orde 2

meliputi

meliputi energi, kontras, variansi,
entropi, dan homogenity. Parameter
jaringan syaraf tiruan pada kondisi

: 4000, learning
:
rate 0,001 dan neurofi hidden
layer: 80. Masih perlu dilakukan

tersebut adalah epoch

penelitian lanjutan untuk mengetahui
ciri yang mana yang secara signifikan
mempengaruhi tingkat akurasi sistem.

132 JURNAL ELEKTRO, Vol. 5, No. 2, Oldober 2012: 125-132

DAFTAR PUSTAKA

t1l

I!; Fausto, Nelson
Robbins Dasar Patologi,.
Abbas, Abdul

Philadelphia:. Saunders

t2l

Carcinoma.
(http //www. medterm s. com/scri pv
main/art. asp?articlek ey:20677,
diakses 6 Desember 2011.)
:

(nttp:lcotoncancer.*

t4l

glossaries/g/Large:Intestine. html,
diakses 30 Maret 2011)
1994. Buku Teks
Geneser
Histologi Jilid 2. Gunawijaya AF,
penerjemah. Iakarta: Binarupa
Terjemahan dari:
Textbook of Histology.
1973,
Haralicclq RM.
image
Textural Features
Calssification, IEEE Transaction
on Systenq Man and Cybernatics,
Vol. SMC-3
Tiruan.
ivan. s ire gar. b i z/ cour sew ar e /CG 2
Neur alNe tw ork _-Al gorithm. pdf.
Jong jek Siang, M.Sc, Drs. 2004.

F.

Aksara.

t5l

Et al,
for

t6l Jaringan Saraf
L71

Jaringan saraf Tiruan &
Pemrograrn(mnya Menggunalmn
Andi.

Matlab. Penerbit
Yogyakarta.

t8l
t9l

Kumar, Vinay; Cotran, Ramzi S.;
Robbins, Stanley L. Robbins Basic
Pathologt fd. Elsevier Inc., New
Yorh USA.
Kuriakose MA" Hicks WL, Loree
T& Yee H. 2001. Risk group-

based management

of

dffirentiated thyroid carcinoma. J
R Coll Surg Edinb 46 (4\'. 216-23.

t

