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Abstrak

Dai^an_p€Detitian jni, dibangun aplikasi yang 
-digutrakan 

sebagai.ajat bantu yang dapar mengidenrifikasi jenisKeramln manusia melalui ci!-a sel darah Dutih
nan,bla proses p."e,di""rii*;];""l:.lHf;"J:;'#ff';tf"*frTil#1"'.H'*illHi:il
melihar langsuns setdarah putitr neiatui milaoskop rerapiaapar dipennuaai i*g;;;;.";'k"rp*"r. opr,l,^ipmgidenrifikasian ini dirasa pertu sebasai atar banru medi; datam p,** ;a.,.'rin_t^i'i;i" ketamin manusiaapabila ddat diremurzn informasi menrmai orgar *.r".u1". c"i,,"i-oJ';;ffi;',il:;r, sering diremuidalam proses evakuai ieDazah korban--,.ir""iutu_ r"auui u";;;r;;;#;;"yang menyeua*anhilangoya informasi metrgenaijenis kelamin. ser rumrr purirr aerros,i;;;;;#;#;* memitiki ciqa)a's berbeda. D''n civa tethos wanira Hdapat d;nsn.t adck;-d.#;;;.;tua1 \^k tefiaparddlamselddrahpuriljenisaeunoDh.Drune.i;A.adatahsuirp..u?a""l,r-i'r.ln"r".i".ounx",tar.nu
rltu srckhanva tetdap t daianr komosom xx saja. o--".iia"iJ."i'Ji.ii'di"iif** 

""p",,r 
l"*epada ni set neunophit. Metode yane aigunakan dalam o"^e..t"_l*.ffiuiuffi ffirur,*.i* aigirr.

n;il,ff _11ffl T;t::"i:r 
erc_erccesstdc. segmenrdsi dan er.D-ar.si cin. Ha,ir akiir yarg diharapkan

Kata k t\ci : drun stick cett, idettirtkasi, pengotahan citra

l. Pendahutuan

Tnforma\i mengerai jen,s Lelamin. remyara
iuga d,ipar dililar metajui cjra set darah puliinya
(lpukori!t121. Leuto.t! tetdii alas bebempa je;ii
\aitu neuftophil. tinphosil aonosit. eo\inophl, dan
botophil. Citla set darah purih meogandung
inlbrmasi renlang kandungan tcomosom. hal ini
palhg banlak drremut"n pada Jeoi\ set neu1ophit,
oan 5angat Jamng dtemukan pada jenis )dngioL'rrvd. Dald,i r,-a aeurophit 

"eorong *anira
dnel|]u,aL .ttanstrh cedangtan pada pria liddk,zm ri.t merl-pctan.emacarn loniolan berbentul
barang pada inri ,et. DruntvrI mirepre,enrasilan
lsonoson \\. sedargtar pria memititi jenis
vomosom )ang. berbed" yaj'l] Xyl2l. Awatnld
peroeoadn LiFa rni dapat d,,ihat dan dianalis ojeh
'enaga nedi,. "tar rerapr karena perkembdgan
lernoiogi. cind .er ddah ,ni d"par djpro.e.
menggundr'dn progidm lonpller menginedt antdrd
\€l darah.Dria ddn $an.ta re.dapar , i; khusr. )ang

, , Dengan mengunatan pengotahan cina drgirat
dLhampkan dapar dihasjttan 5ebuah program J4ng
mamDu untuk membedatd ka,akeris.rk cina .et
darah re^ebur. seh,ngga dapal meljadr ,uatu
perangrat prtrhan arau sebagai alat bantu medt
dalam nenganaiisisjenis kelarin manusid dari cioa

2. B6han dan Metode

Secara sederhana
adalah sebagai berikut :a- ^- -.r

i ;;i-, t:

metode yang digunakan

T:i::l'^^.Y:.

r -:- -

Cambar 1. Diagram blok proses
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2.1 Citra Sel Darah

, .M4sufan dalam sinem ini merupal,an ciFa
dardn ]ang diarnbit dengan tangkai sebasai berikur:r.set darah )ang retah diambit Jan tubu},

dileralkan diaras preparat.
2 Preparar diletakkan diaras mikrcskop Njlon

Ii'ry 9*Cu.n dirambah lerlebih dahutu dengan

^ 
mu)ai( imersi agar $arnanya rertilar tebih ietas.).4tur rocus pada milroskop agar gambar dapal
drtDat dengan jelas.

4. Capture gambar neutrophit )ang rerlihar di
mllsostop dengan fienggunalan lamem Canon
power shot A 1000 IS dengan zoom 9. I .

5.Dari hasil peogambilan gambar didaDal cirra
neuEophil laki-laki dan pererDDuan.

6.Ciha digiEl yaog didapar ke;udiaD dimasukt€n
ke dalan progrdm dan digunakan sebagai input

.., . Serelah. 
. .proses rhreshotding. prose<

seranjUhya.adalah mengtomptenentaricira biner.rro:€s mr drperlukan karena obyek )ang inein kira
anatrsrs harus berwama puril aengan latar bitakang
htam

,. , Pada ?€netiriatr ini. nitaj fiereshotd yang
d,gunakan adalah 80. Nitai keabuan yang lebih dar'i
6u ar.an menjadi.purih sedanglan yang l-ulang dari
du axan menjadihitam.

.I : nx.Y)t 80
8(I, r) = -lL 0 ; -flx.y) < 80

2.4 FitterMedian (1)

,. Unnrl meDgh_ilangtan derau pada cih4 dapal
drgunakaD median filrer. t\4edian fijrr adaia} fitrer
nonlinear yang cukup efeklif untul menghilangtan
demu sepeni sah and peper. geckle, gau:sin dan
sctetch pada citra_ Ukuran jendeta fiJrer median
clapat. dimulaj dari 3x.]. 5x5. 7x7 dan seleruso'a.( am keda filler median adala.b mengganlikatr nljai
yang dDbservasi dengan suatu njtai yang Derupakan
barga median dari keseturuhan nilai pada j;ndeta
observasi

2.5 f,kstraki Ciri
Operasi Morfologi

. Operasj morfotogi adalal telnik pengolahan
crtra yang didaarlan pada benrul seFnen dlau
regron ctalam cina. Karena difok-uskan pada benrul
oDjek maka-operasi ini biasanya direraptan pada
crtra b'ner. Biasanya ,egrnen ladi didaajkan padaoble( yang mmjadi perhaliatr. segmenlasi
drrarukan dmgan membedakan anhra obyek dan
taiar. anhra lain dengan memdofaatkan opemsi
prngambangan yang mengubah ci.ra $ama dan
slala keabuan menjadi cirra biner. Nilai biner dari
cilra hasil merepre5enbsitan 2 keadaan: obyek dan
buxan^oblet 0arar)1. Hasit operasi morfotogj dapar
dimanfadrl,an unn* pengambitan hepL,rusanlengan
analisis lebih lanjut.

Erosi
Pdda operasi erosi. obje[ akdn diped,ecit

ukuraM] a dengdn card mengilis bagian pinggir
.ekeliling objek. Operasi erosi ini liharapakan
mampu memisal*an antara satu bagian d;ngan
bagian lainya.

. Pddd operasi ercsi diretapkan suatu nitai
dunerer yang nanrioya alan menentulan iurnlah
pixel yang akan dihitangtdn ala.l dikiti.. padd
tahapan ini akan memisahkan citra dnmstick
rerhada! inti sel lajnnld. Dengan rerpisatmya
dmmsrr.k maka akan bias Jianatisn untut diambil
hasil indenrifikasinya.

Analisis Luas

. 
Analisis luas set pada penelirian ini, terbagi

aas du" bag,an. Bagian penamd drperlukan untuk
mengeralur luas dari noi.e )arg r:ial hitcng lila

(a) (b)
cambar 2. Neurophil

(a)Neutrophit Wanira (b) Neurophil Lakltaki
2.2 crayscale

Langkah selanjutnya yang ditakukan adalah
mengubal cina dar; ara5 w na menjadi ams
keabuan (gra) scale,. Hat inj diLal(ukan unruk
menyederhanakan peinrosesan citra. pada al?sqama pada riap pi\el rerdapat liga lapisan $ama
'edangkan padd aras kedbuan seliap pixet hanla
drwakilr oleh satu lfugkat leabuao. tung\r Jdng
digunalan ddalah fungsi lang tangsung reidapa, ai
matlab ) aitu rgb2Fayt4l.

Dikarenakan s€mua citra diambil dcngam
metode yang sam4 maka intensitas warna dari satu
. itra tidal jauh berbeda dengan cirra tainld. Setetai
crtra wama diubai meniadi rms keabuan, mata nitar
inr<nsiLds keabuan liap cinajuea riddk iaui berbeda.

2.3 Th.€sholding
SegmenLa5i cind dd"tai proses penderekcran

"r.u peni"ridn oblek pada cina. Salah sdtu
meroden)d adatah dengan menqAunalan
Ih,e:holdne Prose\ hrc,hotdtn| adalalr- ur".c,
nerubah cina d"ri aJas keabudn meniadi cira biner.
Pad" khapan ini objek )ang dflnsinlan haru,
dipisal*an dari latarnyal I ].

Dalam citra grq', rcale sel darah, inti sel
nemiiiki inrensitas yang rendah atau lebih gelap
dibandrng dengan t"unJd. Dari perbedadn
inten.;ra- ini. mdka d enn-kdntah (uatu nihi
thercshold yang akan memisahkan an@ra inti sel
dengan latamya.
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menggunakan filter median. Noise yang tidak hilang
tenebut dikarenakan luasnya yang terlalu besar .

Bagian kedua digunakan untuk mengetahui luas inti
sel dm luas drunstick serta perbandingannya.

Dalam proses ini digunakan sebuah nilai tfueshold.
Hal ini diperlulan uniul mengambil informasi yang
diperlukan saja dan membuang semua informasi-
informasi yang tidak diperlukan.

Untuk mempermudah proses penghitungan

luas, maka cin-a dilabelkm terlebih dahulu. Sebelum
proses pelabelai\ sebailarya lubang-lubang pada

ciFa ditutup terlebuh dahulu. ftoses penutupan ini
akan mengurangi jumlah label pada saat p€lab€lan

sehinggahasilnya lebih sederhana.
Proses pelabelan akan melabelkan pixel-pixel

yang bemilai sama dan letaknya berdekatan menjadi
satu label. Penghitmgan luas dilakukan pada

rnasing-masing label.
Pencarian luas inti sel menggunakan fornula:

Luasset =2 llcit _tauQ,i)\

2.6 Pengujiar Sistem (Akurasi)
ALulasi adalah ukuran ketepatan sistem

dalam mengenal Inp,rr )atrg diberikan sehingga
menghasilkan k€luardn yang beDar. Secara
sist€matis dapat dituliskan sebagai berikut:

. tunldh data benot .^- (3)
ju ldh _seltth-.latd

3. Analisis Hasil Sinulasi
3.1 Thersholding Warna

Citra masukan adalah berupa citra RGB yang
mempunyai 3 kompon€n wama. Untuk
mempermudai proses pengeiaan, maka citra
tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi citra
sa)-scale kemudran diubah lagi menjadicitra biner

Gambar 3. Histogam Citra

Untuk mengubah citra gray-scale menjadi
ciaa biner, maka diperlukan suatu nilai threshold

)dng paling sesuai untul memisahlGn inlormdsi
yang djperlukan dan latamya. dengan cara melihat
nilai histogram dari citra gray-scale.

Dari histogram citra gay-scale, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Dilaj keabuan dari pixel i.ti sel

cenderung berkisar afiar 30 sampai 100, sedangkan

(2\

nilai keabuan dari pixel latar cenderung be*isar
antaml l0 sampai 140. Dengan membandingkan
nilai hjstogam dari scmua garnbar, maka dip€roleh
nilai rhreshold 80 adalah nilai )ang paling sesuai.
Pix€l yang nernpunyai nilai k€abuan dibawah 80
alan nenjadi putih sedangkan Znel dengan nilai
diba$"h 80 akan menjadi hitam.

4,1 Filter Medi|n
Filier median yang digrnakan dalam progam

simulasi ini adalal filter mediar yang beke{a pada

ciha biner. Digunakan filter median pada citrd biner
agar dapat dilihat secara langsung dan secara jelas
apakah filter m€dian tenebut telah bekeda secara
baik untuk menghilangkan noise berupa salt and
paper pada citra. Jika filter digunakan pada saat citra
masih berupa citsa rgb maka akan sulit untuk dilihat
apakah ciha sudah b€rsih dari noise atau bolum.

Ord€ filt€r yang sesuai adalah orde yang
mampu menghapus noise tetapi tidak
menghilangkan infomasi yang diperlukan pada
citxa. Luas drumstick yang relative kecil, akan
sanga! mwdr tsbadap pengaruh filrer sehingga
diperlukan sMtu nilai orde yang paling baik agar
ciFa druftsticl dan informasilarg diperlulan lainya
tidak hilang.

Orde filter }?ng sesuai untuk progmnl
aplitai ini adalab filler mediao dengan ode 2. J.
dan 4. Pada orde ini noise-noise yans berukuran
kecil akan terhapus tetapi informasi yang dibutuhkan
masih dapat ditemukan. Jika dipakai filter median
dengan orde t maka akan ada bebempa noise yang
masih tenisa. Jika dieunakan orde yang lebih besar,
maka akan m€nghilangkan informasi tentang citra
drumsticknya.

Pada cifa neutrophil lakilaki, orde dari filter
rnediar tidak terlalu beryengaruh. Pada inti sel
neutophil jaki-laki, objek-objek yang ada memiliki
luas yang relative b€sai sehingga lebih tahan
terhadap pengaruh filter median.

4.2 Erosi
Erosi adalah suatu operasi untuk mengikis

pilggiran rualu obiek. Dalam operasr erosi
dibutu (an sebuah nilai yang menentu&an diameter
sejauh mana suatu objek akan dierosi. Pada progarn
aplikasi ini, op€rasi erosi diperlukan mtuk
memisalkan objek drumstick dari objek inii sel yang
lainya. Nilai yang dipakai dalam program aplikasi
ini ada 2 pixel.

Nilai diarnet€r yang ditentukan sangat
bergantung pada citra neutrophilnya. Neutrophil
yang memiliki drumstick dengan bentuk yang tebal
dan melipat sehingea jaraknya dekat dengan inti sel
harus memiliki nilai diameter erosi yang besar agar
erosi dapar mengisoln objek dminstick. Neutrophil
yang memiliki objek &umstick yang kecil dan
berjarak agak jauh dengan inti sel lainya diberikan
nilai diameter yang kecil, dengan nilai yang kecil
sudah cukup untuk mengisolir objek drumstick dari
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rlirel lainla. \ilai diametrr ero)i)"ng rertdJu beqdr
dapdl mengikj< habis objet drumsrict yang tuan)a
relative kecil-

J.J {nalis Lu.r Sel
Analisis tuas sel dibutfi(an untuk

mengelahui luds dari objet-objek dalam saru cirra.
Dalam pengnirungan luas sel dilenru-ka.n tuas dari
objek yang paling makrimum dan tuas dari objek
dnm$icknya. Dari kedua informasi tersebut diambil
suaru nilai perbandingan antara luas dnrmstick dan
luas m. simum dan nilai perbandingan lersebur
..knn Denjadi nilaj bahs luas yang menidentifikasi
ad"n) a dnmsrick

Dari rabel-hbel diaEs dapar disimDulkaD
bah$a rilai luas d/!mr'i* leninsgi adatah 8qo dtui
h,as objel mal,sirnum dan yang lerkecit adatah 0,too
&d ll.s objek maksimum. Dan persetr tuas objek
dnmslicl lairul) a tersebar diartara rentang rersebut,

.r..1 Analbis Performansi Sistem

Hasil pengujian unn& citra neutrophil
perempuan dengan juntal dala sebanyak 17 data
adaia.h s€bagai berit-ur

t21w
[]J Jain. A. K. teo'. FLndanentah af Dig at

lna4e Prcce\\ing. prenrke Ha , New Dethi.
l4l Tle Marh Worls tnc. 2000. MAII AB tflage

Processing Toolbox User cuide.
[5] The Math Work Inc_ 2000. MATLAB Neurat

Network Toolbox User cuide

Tabel 1. Hasil
Dikenali

Lakilaki
Laki-iaki 1J 0

,]
14

1l
Arurasr = _- l\ I 00 oo : 76.470o

Ha.:l Deneujian Lntuk cina neurophit tati_tati
dengdn iuml"h ddld sebanJak tj dara adatah sebagai
beriLuti

Ar.urdsr: _ x I 00 0; = I 00oo

Al.urasi keseluruian diambii o€ngan
memb"ndingkrn selurul data yang benar terhadap
selurul1 data yang ada.

.lEAkrrds:-1100%=8750^
,rl

.1. Kesimpulan

Apljlar )ang d,bansun dapar ditaratan
berha"rl da am mengidelrif*asi jen;s ketamin,
l"r.ra dari Dengujrar progdrn inr. didaDdrtan
Lin€l.r dllra.i )ang baij( Orde fitrer medran )dts
palins baik untuk program aplikasi ini adalah orde ,
.eddnplaa alL!a-i .ordJ 8-.5d" pertu pengu.ian
lebrh l.ntJ dergdn menggundtar dara linq''.6;h
hin\:k

Dafiar Pustaka:
[]l Gonzales. Rafael C and Woods. tuchard. j993

D.8.1al trdy. Pt , e.sng. | \A Adoi,o.r-
wesley Publishing Company.
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