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ABSTRAK

Kanker usus besar (colorectal cancer) merupakan pertumbuhan sel kanker yang berada di daerah

usus besar (coton) maupun rectu,n. Pendeteksian kanker ini cenderung membantu ahli medis untuk

dapat mendiagnosis penyakit kanker dengan jenis adinocarcinomq seperti carcinomq dan lymphoma.

Pada penelitian ini, Contourlet Transform (CT) diterapkan ketika proses ekstraksi ciri karena dapat

menangkap kontur halus citra sel kanker yang berdominan lengkung. Kemudian, perhitungan statistik

gray-livel- co-occurrence mqtrix (GLCM) dilakukan untuk menangkap hubungan spasial antar titik
fetetanggaan pada pola tekstur. Sedangkan proses klasifikasi menggunakan Sttpport Vector Machine

(SVM) multikelas. Dengu, rn"nggurukan metode tersebut, sistem yang dibangun dapat mengenali

data total yang berjumluti t SS ke dalam 3 kelas yaitu 1 50 data latih dengan akurasi paling tinggi I 00%

dan 48 aata u.;i dengan akurasi paling tinggi adalahT5o/o, sedangkan untuk mengenali data total ke

dalam2kelas, sistem ini mampumengenali 80 data latih dengan akurasi tertinggi 100% dan 40 data

uji dengan akurasi tertinggi gl,So . Pencapaian akurasi tertinggi didapatkan dengan menggunakan

p*ur"t". Contourlet friisform, GLCM dan SVM yang terbaik yaitu subband level2 dengan filter

917 dan pkva serta parameter ciri GLCM orde gabungan. Penelitian ini menggunakan fungsi kernel

Linear, RBF, Kuadratik, dan Polinomial dengan nilai C kelipatan l0 dari rentang 0 hingga 300.

Kata kunci: kanker usus, patologi, contourlet transform, GLCM, SVM multikelas

ABSTRACT

Coloretal cancer is the growth of cancer cells which are in colon or rectum areq. Thus, the

detection of colorectal ,rn "i tends to assist the medical experts to be able to diagnose the disease

types of aiinocqrcinoma concer such as carcinoma and lymphoma. In this research, CT is applied

,hen th" process offeature extraction to capture smoothing arch contours ofcancer cells. After that,

gray-level co-occurrence matrix (GLCM) iratisticql cqlculations were made to c(tptures the spatial
"relationship 

between two points in q texture pattern. Furthermore, multiclasses SVM was used to

classify dia. By using thi methods, the system can recognize into 3 classesfrom 198 total datafor

150 iiaining iatu wlth the highest ctccuracy reach 100?5 and 48 testing data which the highest

ctccuracy riqch 75%q whereasit can recognize into 2 clqsses for 80 training datq with the highest

orruroiy reqch l00ok and 40 testing dati which the highest ctccurocy reach 97,5%" Achievement of
the highest accuracy was obtained iy using the best parameters of CT, GLCM qnd SVM. There are
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subband at level 2 with 9/7 and pkva filter, and used GLCM combination parameters. In this research

using SVM kernel such qs Linier, RBF, Quadratic, and polynolnial properly with the needs of
distribution data. It has C parameter which is multiple of l0 from range between 0 and 300.

Keywords: colorectal cqncer, pathologtt, contourlet transform, GLCM, multiclasses SVM

PENDAHULUAN

Kanker merupakan suatu penyakit,

di mana sel-sel abnormal mernbelah
tanpa kontrol dan mampu menyerang
serta merusak jaringan lainnya secara

cepat.
Kanker usus besar (colorectal

concer) merupakan pertumbuhan sel

kanker yang berada di daerah usus besar

(colon) maupun di anus (rectum). Dalam
dunia kedokteran sering dijumpai jenis

kanker adinocarcinomo seperti carci-
noma danlymphoma lll.

Hal ini memacu ahli medis untuk
dapat mendiagnosis lebih cepat dan

akurat. Kini pihak rumah sakit
melakukan pengklasifikasian kanker
usus besar secara manual melalui
pemeriksaan patologi. Pemeriksaan
patologi adalah pemeriksaan sampel

kecil sel di bawah mikroskop untuk
menentukan apakah terdapat kanker
dengan melihat abnormalitasnya yaitu
dengan membandingkan sel yang

diamati dengan sel yang sehat tU.
Dengan demikian, erat hubungannya
dengan kualitas penglihatan tiap dokter,
dengan kesalahan atau ketidakfokusan
sangat mempengaruhi hasil diagno sis.

Proses pendeteksian kanker usus

menerapkan Contourlet Transform
untuk menangkap kontur halus citra sel

kanker yang berdominan lengkung
ketika proses ekstraksi ciri. Kemudian
menerapkan perhitungan statistik
GLCM untuk menangkap pola tekstur.
Sedangkan proses klasifikasi
menggunakan Support Vector Machine
(SVM) multikelas.

Pemilihan transformasi Contourlet
dan SVM juga merujuk pada hasil jurnal

t8l yaitu perbandingan Wavelet,

Curvelet, Contourlet berdasarkan
klasifikasi tekstur dengan kasus peng-

klasifikasian kualitas tulang gigi melalui
citra Computed Tomography (CT),
dengan perpaduan Contourlet dan SVM
menghasilkan perbandingan akurasi
klasifikasi dengan nilai konstan yang

baik dengan waktu yang relatif kecil.

DASAR TBORI

A. Carcinomu
Carcinoma adalah sel kanker Yang

berasal dari lapisan kuman endodermal
atau ectodermal selama embriogenesis.
Struktur sel kanker carcinoma memiliki
ukuran nucleus yang besar, bulat

monoton dan memillki sitoplasma yang
melimpah [1].

Gambar I Sel kanker carcinoma l7)

B. Lymphoma
Lymphoma adalah kanker Pada sel-

sel limfatik yang memiliki ukuran sel

yang bervariasi dan menunjukkan 40oh

plasma sel mengalami diferensiasi [1].
Secara morfologi, kromatin inti kasar

dan padat, dan nukleolus tidak jelas [6].
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Gambar 2 Sel kanker lymphoma l7l

Gambar 3 memperlihatkan sel usus

besar yang normal.

Gambar 3 Sel normal [7]

C. Contourlet Transform
Contourlet transform (CT)

merupakan tranformasi Yang
diperkenalkan oleh Do dan Veterrli. CT
lebih efektif untuk menangkap kontur
halus citra. Di dalam Proses
transformasinya, CT memPunyai dua

proses utama yaitu :

l. Laplacian Pyramid (LP)
2. Directional Filter Bank (DFB)

Saat citra ditransformasi dengan

menggunakan CT, maka citra akan

melewati sebuah filter untuk dipisahkan

antara subbandlowpass dan bandpass.

Subbandloryass berisi informasi
penting yang terkandung di dalam citra,

sedangkan subbandbandpass berisi
informasi detailnya. Inilah yang terjadi
pada fase Laplacian Pyramid (LP).

Pada fase ini dihasilkan satu

subbandlowpass dan bandpass. Selari-
jutnya, setiap bandpass akan memasuki

fase berikutnya yaitu DFB. DFB
dirancang fntuk menangkaP kontur
halus pada citra berfrekuensi tinggi.
DFB akan bekerja sangat jelek Pada
citra berfrekuensi rendah [3].

Gambar 4 Contoh dekomPosisi citra
Lena

Gambar 5 Multiscale (DekomPosisi
frekuensi LP)

D. GLCM ORDE SATU
Ekstraksi ciri orde Pertama

dilakukan melalui histogram citra.

Histogram di dalam satu piksel derajat

keabuan memiliki beberapa parameter

yaitu [4]:
Mean (p),ukuran dispersi dari suatu citra

bar{ils3
d;etl8{al
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Skewness (or) tingkat kemencengan

relatif kurva histogram dari suatu citra
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Kurtosis (uo), tingkat keruncingan relatif

kurva histogram dari suatu citra
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-. - t. E'.r'|.'i: -" '.:r, :.L1i.- (4)

Entropy (Ir, ,rkrrun ketidakaturan

bentuk
H : -f ir;ai;.i"i*.g=,',"{"i,,i (5)

E. GLCM ORDE DUA
Ekstraksi ciri statistik orde kedua

dilakukan dengan matriks kookurensi,
yaitu suatu matriks antara Yang
merepresentasikan hubungan ketetang-

gaan antar piksel dalam citra Pada
berbagai arah orientasi dan jarak spasial

[4]. Pendekatan ini bekerja dalam dua

tahapan, yaitu pembentukan sebuah

matriks kookurensi dari data citra,
dilanjutkan dengan penghitungan ciri
sebagai fungsi dari matriks antata

tersebut.
Jarak dinyatakan dalam Piksel dan

orientasi dinyatakan dalam derajat.

Orientasi dibentuk dalam empat arah

sudut dengan interval sudut 45", yaitu 0",

45", 90", dan 135". Sedangkan jarak

antar piksel biasanya ditetapkan sebesar

1 piksel. Beberapa parameter cirinya
yaitu [4]:
Angular Second Moment, ukuran sifat

homogenitas citra.
A:-ir.f : E, I,,Lu {i- l} }1

Entr opy ukugan ketidakteraturan bentuk.

5i!'Ir : -Io Er,r,{i.r:1.,1*g..,*{i,;l (11)

F. SVM
Support Vector Machine (SVM)

merupakan salah satu metode supervised

yang dapat menemukan solusi Yang
global optimal, yaitu SVM selalu

mencapai solusi yang sama untuk setiap

kali dilakuk an running l9).

F.l SVM pada LinearlY SeParable

Datu
Linearly separable data merupakan

data yang dapat dipisahkan secara linear
sesuai dengan kelasnYa. Namun,

hyperplane terbaik tidak hanya dapat

memisahkan data tetapi juga memiliki
margin paling besar' Margin adalah

iarak antara hyperplane tersebut dengan

data set terdekat dari masing-masing

kelas. Data terdekat ini disebut sebagai

sttpport vector 1101.
Misalkan {-i:'; ,.'.. r.'J adalah data set,

j', E i*1"-I"i adalah label kelas dari

data -u., untuk i : l, :, 3.. "'., i', dengan d

adalah banyaknya data. Sedangkan w

adalah u.eighlv*rf*r , dan i: adalah

L-i*s. Diasumsikan kedua ksla5-t dan

-l dapat terpisah secara sempurna oleh

hyperplane berdimensi d, Yang

didefinisikan sebagai berikut [9]:
14:..):=}3:* (r2)

Contrast, ukuran penyebaran (momen

inersia) elemen-elemen matriks citra.

r/1!,1 - 5- 5- li - ii: nij il. i -t- _,,. _.Ji-. ptr..i j, { _ (7)
,,-],-n

Correlation, ukuran ketergantungan

linear derajat keabuan citra.

- - 
i,- . -!t '.C8E:I,f,r (8)

variance, ru.iuri 
o'*'"1"-att-elemen

matriks kookurensi.
[rt& : E, Er{r - rxa}# - r;).,nir,,ti(9)

Inverse Dffirent Moment ukuran

kehomogenan citra yang berderajat

r.tr' 1j: + ij {. -i ,f*,'r1t, : -'} (13)

14. . :li + * :r. *t,f*r1', : it (14)

Margin arrtara dua kelas dapat dihitung

dengan mencari jarak antara persamaan

(12) dan (13). Secara spesifik, margin

dihitung dengan caru pada Persamaan

(1s) [2].
(ir'.:<, - b 4- -li - (n '.'t, + b ;" -1i

-* w(xr -,rr) : 2

-+ji{rr-*u}:* (1s)
l;v,'ll .]E1:.

Nilai margin Pada Persamaan (15)

dimaksimalkan dengan tetap memenuhi

Persamaan (14). Oleh karena itu,

keabuan sejenis.

JD-,l.f :E,E,#=
^ r I_1,__:

(6)

(10)
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constraint pada Persamaan (13) dan (14)

merupakan scaling constraint, yang

dapat dipenuhi dengan rescaling iri dan

"-1. Selain itu, karena memaksimalkan
1a sama dengan meminimumkan I u,'l -

dan jika hyperplane pada Persamaan
(13) dan (14) direpresentasikan dalam
pertidaksamaan berikut ini:

.,.,i'i.r.. {, -}l - I -: C

maka pencarian hyperplane terbaik
dengan nilai margin terbesar dapat

dirumuskan menjadi masalah constraint
optimation, yaitu:

:r;ii.r.- ri.r.t.) : l l tt' l= (17)

dengan memperhat kan c o n s t r a in I :

,,'^(r{'..,- -i;j-t:}'*. di (18)

Problem ini dapat dipecahkan
dengan berbagai teknik komputasi, di
antaranya dengan diubah ke dalam
formula lagrangian yang menggunakan
Lagrange Multiplier, dengan ai adalah
Lagrange Multipliers yang bernilai nol
atau positif (al > 0). Dengan demikian
permasalahan constraint optimation
dapat dubah menjadi [10]:

I

r.r, *.']i - r].r (19)

Nilai optimal dari Persamaan (19)

dapat dihitung dengan meminimalkan Z

terhadap w dan b, dan memaksimalkan I
terhadap al. Kemudian mencari turunan
pertama dari fungsi di atas terhadap

variabel w dan b, serta menyamakan
dengan 0. Vektor i'",' sering kali bernilai
besar (mungkin tak terhingga), tetapi
nilai ar terhingga. Untuk itu, persamaan

Lagrange Multipliers Qtrimal problem)
(19) ditransformasikan ke bentuk dual
problem yang lebih mudah diselesaikan,
yaitu seperti berikut [9]:

inc]:- lrY l(?l :

nmx* -;.Li=1i,,=, *,n..'*,n{",','.,,} - I;=r", (20)

,3 ='

;rr.g r';tii:"

.'-'' j - E, =r #i (21)
( le)

-. --- 1 i: 
- 

, r l\Fi --. -, - nit.:l i:-1-.,.:.1 L.=1 it--i.-L:
(22)

Dengan demikian dapat diPeroleh

nilai rt" yang nantinya digunakan untuk
menemukan nilai L'. Terdapat nilai rt',

untuk setiap data latih, dengan data latih
yafig memiliki nilai *ra:, )'* adalah

support vector, sedangkan sisanYa

memiliki nilai n, : il. Dengan demikian
fungsi keputusan yang dihasilkan hanya

dipengaruhi oleh support vector.
Penyelesaian Persamaan (21) dengan

Persamaan (22) sebagai constraint-nya
menetapkan Lagrange Multipliers, dan

hyperplane yang optimal diberikan pada

Persamaan (23) dan Persamaan (24) l9).
* : I:=rir..'r,-t, (23)

",! - -]r,t,, [.,... =r.] (24)

dengan rr. dan
support vector
memenuhi,

adalah sembarang
setiap kelas yang

{ ?* > C .'.',.= 1..1'=- - -L (25)
hard classi.fier adalah sebagai berikut:

il ti : -tig r: (Y; ' ', - iJ Q6)

PERANCANGAN SISTEM
A. Analisis Kebutuhan Data

Pada awalnya citra mengalami
proses digitalisasi melalui kamera

digital didapatkan citra berwarna
berukuran 768 x 576 piksel Yang
berformat *ipeg. Sebelum di-
prepocessing, citra dr-crop menjadi

berukuran 300x300 piksel,
Penerapan metode learning terhadap

198 sampel dibagi dalam 3 subset secara

seimbang (balance) untuk tiap kelasnya

dengan data latih 150 image dan data

uji 48 image.

dari
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B. Skenario Pengambilan Ciri
Pada setiap pengujian skenario,

diberlakukan perlakuan yang sama
terhadap penerapan C dan kernel ketika
pelatihan menggunakan SVM yaitu:
1. Parameter C merupakan kelipatan 10

dari rentang 0 hingga 300.
2. Kernel yang diterapkan yaitu Linear,

RBF, Polynomial, dan quadratic.

Beberapa skenario pengujian yang
dilakukan yaitu:
1. Skenario I

Menerapkan komposisi perbandingan
yang berbeda antara data latih dan
data uji:

Skenario 2
a. Mengdcak secara random data
b. Tidak mengacak data
Skenario 3

Mengamati perbedaan hasil akurasi
dengan pembagian frekuensi data low
dan high dengan menggunakan
parameter orde gabungan (kecuali
variance dan entropy pada orde dua)
pada Contourlet level 1, 2 dan 3.
Skenario 4
Menguji ekstraksi ciri orde gabungan
dengan parameter semua parameter
orde satu dan semua parameter orde
dua kecuali variance dan entropy
pada sudut 0o,45o, 90o, dan 135o.

Skenario 5

Melakukan kombinasi parameter
GLCM orde satu dan orde dua
dengan komposisi latih dan uji, 150 :

48 pada sudut beragam.
Skenario 6
Melakukan kombinasi parameter
GLDM orde satu dan orde dua
dengan komposisi latih dan uji, 150 :

48 dan jarak d : 7 pada sudut rata-
rata dan 135o.

Skenario 7

Menerapkan beberapa prepocesing
Image Enhancement pada data latih
dan data uji yaitu:
a. Image Adjustment dan Contrast

Stretching normal
b. Image Adjustment dan Contrast

Stretching:3
c. Morphological (conny, dilasi, dan

Image Filling serta Image
Adjustment dan Contrast
Stretching normal)

d. Morphological (sobel, dilasi, dan
Imoge Filling serta Image
Adjustmenl dan Contrast
Stretching normal)

Skenario 8

Menguji data terhadap skenario 7c
dengan kombinasi metode yaitu:
a. Contourlet, GLCM, dan SVM

2.

a

5.

6.

t.

a.

b.
c.

d.

165
150

13s
120

33 dengan tiap kelas 55
48 dengan tiap kelas 50
63 dengan tiap kelas 45
78 dengan tiap kelas 40

11

t6
2l
26

8.

G
C:
g
0)
IL

(J
J

Gambar 7 Diagram alir sistem
secara umum
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b. GLCM dan SVM
c. Contourlet, GLDM, dan SVM

9. Skenario 9

Melakukan pengujian data terhadap

skenario 5 (orde gabungan dan sudut

135") dengan kombinasi filter
contourlet yaitu:
a. Directional Filter : pkva

1) Pyramidal Filter: pkva
2) Pyramidal Filter : 917

3) Pyramidal Filter: 5/3

4) Pyramidal Filter: Burt
b. Pyramidal Filter :917

1) Directional Filter: pkva
2) Directional Filter: pkva6

3) Directional Filter: pkvaS

4) Directional Filter : pkval2
10. Skenario 10

Melakukan klasif,rkasi 2 kelas yaitu:

a. Normal dengan kanker Positif
(C ar c inom a dan Lymph o m a)

b. Normal dengan Carcinoma
c. Normal dengan Lymphoma
d. Carcinoma dengan LYmPhoma

1 l. Skenario 1 I
Mengambil sel dari bagian jaringan,

sehingga berukuran l20xl20 piksel,
kemudian dilakukan tahaP Yang
sama dengan proses data jaringan

kanker usus.

ANALISIS HASIL SIMULASI
A. Keluaran Proses Preprocessing

Gambar 8 Citra kanker hasll grayscale

(a) Level 1 (b) Level2

(c) Level3
Gambar 10 Hasildekomposisi citra

C. Hasil Pengujian
C.l Pengaruh ukuran citra dan

kombinasi data Pelatihan
maupun pengujian

Sesuai dengan sasaran dari skenario

1 yaitu untuk mendaPatkan Porsi
perbandingan data latih dan data uji
yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga

rule yang dihasilkan tidak mengalami

overfit.
Ukuran citra yang kecil, citranYa

pecah ketika dilakukan dekomposisi
pada level 1 dengan Contourlet,
sedangkan ukuran yang terlalu besar

memerlukan dekomposisi pada level
yang lebih dalam untuk mendapatkan

ukuran yang sesuai dan menYimPan

informasi penting yang terkandung di
dalamnya. Di antara ketiga ukuran
tersebut, citra 300x300 memberikan
hasil yang paling baik, yaitu 75% untuk

3 kelas dan 97,5Yo untuk 2 kelas
jaringan kanker.

Komposisi jumlah data latih dengan

data uji memberikan pengaruh terhadap

peningkatan akurasi pelatihan SVM-

Secara fluktuatif, akurasi pelatihan dan

Hasil Ekstraksi Ciri
:::::di+;.-;-m, :':l:::,=

(a) carcinoma (b) lymphoma (c) normal

Gambar 9 Citra kanker hasll contrast
stretching
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pengujian yang diperlakukan sama
(parameter dan sudut sama), mengalami
kenaikan.

Dengan demikian pemilihan
komposisi perbandingan 3:1 yaitu 150
data latih dan 48 data uji memberikan
peluang yang baik untuk peningkatan
klasifikasi SVM dengan tetap
memperhatikan keseimbangan data.
Data yang seimbang yaitu data yang
memiliki jumlah yang sama tiap
kelasnya.

C.2 Pengaruh pemilihan metode
Imtge prepocessing dan image
enhancement

Sesuai dengan sasaran skenario 7
yaitu untuk meningkatkan kualitas citra
dan menguji pengaruh metode
morfologi dalam kasus kanker usus.

Selain keadaan data yang linier
maupun non linier, hasil dari proses
pr e p o c e s s i n g juga berpengaruh terhadap
ketepatan metode klasihkasi dalam
mengelompokkan data secara akurat.

Berdasarkan pengujian yang telah
dilakukan, perbedaan akurasi terlihat
meningkat dari penggunaan Sobel,
C anny, penggelapa n C o ntr as t Str e t ching,
kemudian Contrast Stretching normal
yaitu 35,4yo, 54,I6yo, 64,59yo, dan
72,9Yo.

Dengan demikian penajaman warna
dengan Contrast Stretching normal,
cukup memberikan citra yang informatif
dibandingkan metode enhancement yang
lain.

C.3 Pengaruh pemilihan level dan
filter ketika dekomposisi
terhadap hasil koefisien CT

Sesuai dengan sasaran skenario 3
yaitu mencari subband terbaik yang
menyimpan informasi data yang paling
optimal untuk mendapatkan pola
lengkung data kanker usus.

Pada tahap dekomposisi multireso-
lusi, bagian lowpass menjadi konsentrasi
utama, karena menyimpan informasi
penting yang terkandung dalam citra,
sedangkan informasi detail disimpan
pada bandpass. Tabel 1 adalah lowpass
dari beberapa dimensi citra yang
dilakukan pengujian.

Tabel 1 Ukuran citra dekomposisi
dan sel

Pada dimensi 300x300, akurasi level
1 yaitu 72,910 , sedangkan level 3 yaitu
66,610A. Dengan demikian level 2
merupakan level yang sesuai untuk
mendekomposisi citra 3 00x300 sehingga
menghasilkan citra yang informatif.

Tahap selanjutnya yaitu dekomposisi
arah. Pada tahap ini keempat filter DFB
tidak mempengaruhi hasil akurasi SVM.
Pada kasus ini sudut rata-rata
menghasilkan akurasi tertinggi
walaupun berdasarkan skenario 4, sudut
0 memberikan pengaruh terbesar untuk
menangkap kontur halus pada citra
berfrekuensi tinggi.

C,4 Pengaruh pemilihan parameter
ciri pada orde GLCM

Sesuai dengan sasaran skenario 9
yaitu untuk menguji filter yang paling
berpengaruh ketika downsampling data
dalam proses Laplacian Pyramid
maupun DFB.

Pemilahan parameter ciri pada orde
satu dan dua sangatlah berpengaruh.
Berdasarkan hasil pengujian, kombinasi
orde satu dan orde dua yaitu Mean,
Variance, Entropi, Skewness, Kurtosis,

msan oan se

Level

Ukuran citra yang
didekomnosisi

l20xl20
(sel)

300x300
(iarinsan)

384x288
(iarinsan)

1 60x60 1 50xl 50 192x144
2 30x30 75x75 96x72
J 15x15 38x38 48x36
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IDM, ASM, Contrast dan Coruelation
dengan sudut rata-ratu memberikan
akurasi uji yang cukup baik yaitru 75Yo

untuk 3 kelas dengan akurasi latih
61,33oh, sedangkan untuk 2 kelas

menghasilkan 97,5Yo untuk akurasi uji
dan88,75Yo untuk akurasi latih.

Tabel2 Hasil pengujian data uji
ifikasi SVMn klasi

Data Uji
Klasifikasi

Corci
noma

Lympho
ma

Normal
L'nkn
otgn

Carcinoma 0 4 6

Lymphoma 0 0 0

Normal 1 0 I

Dari 48 data, membuktikan adanYa

kemiripan antara Carcinomo dengan

normal, sehingga data carcinoma
dikenali sebagai data normal. Sedangkan

data lymphoma lebih unik dibandingkan
data keduanya, sehingga dapat dikenali
hingga 100%. Data yang ambigu akan

diklasifikasikan ke kelas 4 karena data

unlcnown ini tidak memiliki target ciri
sesuai dengan lcnowledge latih
sebelumnya.

Tabel3 Akurasi tiap kelas untuk semua

drrta pada satu kasus ]nguJlan

Akurasi
Carcino

mct

Lympho
ma

Normal

Training 28Yo 84% 72%

Testing 37,5o r00% 87,5yo

C.5 Pengaruh nilai parameter C
maupun kernel terhadaP SVM

Data jaringan kanker usus Pada
kasus ini bersifat non linier, sehingga

membutuhkan kernel untuk mengubah

data menjadi dimensi lebih tinggi.
Berdasarkan pengujian Yang telah

dilakukan, kernel yang mendominasi

menghasilkan akurasi yang tinggi yaitu
quadratic, polinomial dan linier. Kernel
RBF unggul dalam mengenali data latih

yaitu mencapai 100% dan tiaP kelas

dikenali hin"gga 100% Pula. Namun
kernel ini memberikan akurasi uji yang

tidak sebesar data latih bahkan tidak
jarang mendapatkan 0%o. Hal ini karena

penyebaran data yang cukuP tinggi,
sehingga hyperplane yang dihasilkan
data latih tidak sesuai untuk data uji.

Parameter C pada kernel RBF tidak
memberikan pengaruh pada hasil akurasi,

sedangkan untuk ketiga kernel lainnya,

C sangat berpengaruh terhadap hasil

akurasi.
C parameter yang berbeda menanda-

kan batas toleransi yang beragam untuk
setiap kernel sebagai penentuan support
vector. Penyebaran data tiap kelas dapat

dilihat pada Tabel3.

C.6 Pengaruh penggunaan data
jaringan dengan data sel

Pendeteksian jenis kanker Yang
dilakukan oleh ahli medis saat ini yaitu

dengan mengamati jaringan mikro-
skopik kanker melalui preparat yang

diperbesar dengan ukuran tertentu

melalui lensa mikroskop. Ahli medis

mengamati setiap pola jaringan dengan

fokus pengamatan terhadap keadaan tiap

selnya. Dalam penelitian ini, hasil

performansi sistem menunjukkan,

bahwa akurasi performansi sistem yang

dilatih dengan data sel lebih tinggi
dibandingkan ketika melatih data
jaringan. Dengan demikian pemilihan

data sel untuk pembentukan pemodelan

sistem menghasilkan knowledge yang

cenderung lebih menyerupai perlakuan

ahli medis dalam mendiagnosis kanker.

Hal ini didukung dengan hasil learning
sistem dalam mempelajari pola data sel

melalui ketiga metode yang digunakan
yaitu:
a. Proses Contourlet Transform lebih

mudah menangkaP Pola lengkung sel

kanker dengan hanya fokus terhadap

satu pola lengkung
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b. Proses GLCM lebih mudah
membandingkan penyebaran data sel
kanker yang satu dengan sel data
kanker yang lain dalam mengambil
ciri tekstur sel. Hal ini didukung pula
dengan diterapkannya enhancement
pada data sel yaitu contrast stretching
dan ROI, sehingga citra lebih fokus
pada sel dan kualitas citra lebih jelas
dengan sedikit nolse gambar. ROI
semakin mereduksi piksel citra yang
tidak perlu diambil informasinya

c. Proses SVM lebih mudah
mengklasifikasikan ketiga jenis
kanker karena penyebaran data tiap
kelasnya cenderung lebih sempit atau
tidak terlalu signifikan

C.7 Pengaruh akurasi performansi dan
presisi maupun recall
Dengan kombinasi metode dan

parameter yang sama, sistem juga dapat
mengenali masing-masing kelas
(klasifikasi 2 kelas) dengan akurasi yang
tertinggi yaitu 97,50 , 100% dalam
mengenali kelas Lymphoma dan 95Yo

dalam mengenali kelas Normal.
Sistem dapat dikatakan mampu

mengenali data detail kanker dengan
cukup baik yang didukung dengan
akurasi Precicion (PPV) yang tinggi
yaitu 95.65Yo, menandakan sistem
sensitif dalam memprediksi objek data
yang ditemukan, Recall ( Sensitivity)
yang cukup besar yaitu 68,75Yo,

mengindikasikan sistem memiliki
kemampuan yang cukup tinggi untuk
mengidentifikasi data kanker sebagai
positif, karena dalam dunia medis,
terindikasinya positif terserang penyakit
sangat berpengaruh untuk segera

ditindaklanjuti.
Specificity (NR) yang cukup tinggi

yaitu 93.75yo, menandakan bahwa
sistem berhati-hati dalam mendiagnosis,
sehingga data negatif akan tetap diakui
sebagai data negatif berpenyakit kanker,

False Positive Rale (FPR) yang rendah
yaittt 6.25o/f dan False Discovery Rate
(FDR) yang rendah yaitu 4.347oh, FPF.
dan FDR yang kecil menandakan sistem
mampu meminimalkan kesalahan
mendiagnosis penyakit, yaitu sistem
tidak mendiagnosis data yang negatif
terkena penyakit kemudian didiagnosis
menjadi positif terkena penyakit.
Dengan demikian, toleransi sistem
dalam mengklasifikasikan penyakit
sebagai diagnosis dianggap masih cukup
baik dan sesuai dengan aturan penyakit.

SIMPULAN
Berdasarkan pengujian dan analisis

sistem yang telah dilakukan terhadap
proses transformasi Contourlet, GLCM,
dan SVM untuk 198 data patologi
jaringan kanker usus besar, dapat ditarik
simpulan, yaitu:
1. Perbandingan komposisi data latih

dan data uji yang menghasilkan
akurasi terbaik yaitu 3 : I dengan
ukuran 300 x 300 piksel

2. Pemilihan Image Enhancement
mempengaruhi proses klasifikasi
SVM untuk menjaga informasi citra.
Pada kasus jaringan kanker usus,
Contrast Stretching normal cukup
memberikan hasil yang bagus.

3. Semakin besar ukuran citra, maka
citra dapat didekomposisi ke level
yang semakin dalam. Level 2
menghasilkan subband yang paling
tepat dengan rata-rata akurasi yang
lebih tinggi dibandingkan level
lainnya yaitu akurasi uji tertinggi
75Yo llrfi:/r< 3 kelas dan 97,5Yo untuk
2 kelas karena pada tahap Laplacian
Pyramid terjadi dekomposisi
multiresolusi yang akan mengurangi
ukuran lowpass

4. Ketika Laplacian Pyramid, filter 917

memberikan hasil yang lebih baik
daripada filter pkva. Akurasi
mengalami kenaikan dari 72,90
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menjadi 75%. Filter ini mampu
mengurangr mutual information pada
skala yang sama. Sedangkan ketika
Directional Filter Bank tidak ada

perbedaan terhadap keemPat filter
DFB yang digunakan. Hal ini
didukung bahwa sudut rata-rata yang
menghasilkan akurasi tertinggi
sehingga proses dekomposisi arah

tidak terlalu terpengaruh pada kasus

ini
5. Performansi pada sistem didapatkan

pada level 2 (10,27), filter LP : 917,

filter DFB : pkva, parameter ciri
gabungan yaitu orde satu (Mean,

Entropy, Variance, Skewness,

Kurtosis) dan orde dua (ASM, IDM,
Contrast, Correlation) dengan sudut
yang telah dirata-rata, C : 30 dan

kernel quadratic menghasilkan
akurasi latih 61 ,33o/o dan akurasi uji
15%.

6. Tipe kanker Lymphoma lebih mudah
dikenali, sedangkan Carcinoma lebrh
mendekati Normal. Hal ini
ditunjukkan dengan akurasi uji 97 ,5o/o

antara Lymphoma dengan notmal,
sedangkan Carcinoma dengan

Normal sebesar 85%o

7. Performansi recall (sensitivity)
menjadi salah satu fokus penelitian
performansi dengan sistem meng-
hasilkan akurasi yang dianggaP

cukup besar yaitu 68,75Yo, sehingga

mengindikasikan sistem memiliki
kemampuan yang cukup tinggi untuk
mengurangi salah diagnosis bahwa
hanya sebagian kecil penderita
kanker yang dideteksi tidak
menderita kanker.
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