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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otak adalah bagian penting dari tubuh manusia karena otak merupakan

syaraf pusat yang mengkoordinir, mengatur seluruh tubuh dan pemikiran manusia.

Cidera sedikit pada otak dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi seseorang, oleh

sebab itu perlu pemelihara kesehatan otak agar tidak diserang penyakit. Salah satu

penyakit berbahaya yang menyerang otak adalah kanker otak. Kanker otak

merupakan kejadian dimana terjadi pertumbuhan jaringan yang tidak normal

dalam otak. Pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada otak dapat diindikasi

dari gejala-gejala yang muncul diantaranya muntah, kejang, penurunan fungsi

syaraf, dan emosional.

Jumlah penderita kanker otak di Indonesia belum dapat dipastikan, akan

tetapi berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh HPV and Cancer (2016),

kasus kanker otak di Indonesia tahun 2012 adalah 1,9 per 100.000 penduduk,

sedangkan angka mortalitas kanker otak sebanyak 1,3 per 100.000 penduduk. Dari

data tersebut diperlihatkan bahwa tingkat penderita kanker otak di Indonesia

tinggi. Untuk mengurangi tingkat penderita kanker otak, Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia (2015), mengeluarkan Pedoman Nasional Pelayanan

Kedokteran (PNPK) khusus tumor otak.

Pedoman nasional pelayan kedokteran (PNPK) khusus tumor otak tersebut

ditujukan kepada seluruh jajaran kesehatan yang bertujuan untuk (1) menurunkan

tingkat motalitas kanker otak, (2) membuat pedoman berdasarkan evidence based
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medicine untuk membantu tenaga medis dalam diagnosis dan tatalaksana kanker

otak, (3) mendukung diagnosis dini pada masyarakat umum dan pada kelompok

resiko tinggi, (4) meningkatkan usaha rujukan, percetakan, dan pelaporan yang

konsisten, dan (5) memberi rekomendasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan primer

sampai dengan tersier serta penentu kebijakan untuk penyusunan protokol

setempat atau Panduan Praktik Klinis (PPK), dengan melakukan adaptasi terhadap

Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Pada pedoman tersebut hanya

memaparkan jenis-jenis kanker otak, gejala-gejala kanker otak, diagnosis kanker

otak, dan pengobatan kanker otak tanpa memaparkan solusi untuk mencapai

tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan memerlukan

upaya yang strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membantu

proses diagnosis dini kanker otak.

Proses diagnosis dini kanker otak merupakan proses yang penting dalam

mengindikasi adanya kanker otak pada manusia. Bila kanker otak dapat diketahui

secara dini maka dapat dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap penderita.

Menurut Kementrian Kesehatan Indonesia, ada beberapa langkah dalam proses

diagnosis kanker otak yakni: (1) pemeriksaan fisik, merupakan pemeriksaan

terhadap keluhan yang timbul pada pasien seperti muntah, kejang, sakit kepala

dan lain-lain; (2) pemeriksaan neurooftalmolog, yakni pemeriksaan yang berguna

untuk menjelaskan kesesuaian gangguan klinis dengan fungsional kanker otak; (3)

pemeriksaan laboraturium, yakni pemeriksaan keadaan umum pasien, seperti

fungsi hati, ginjal, gula darah, hepatitis B dan C, LDH, hemostasis, dan elektrolit;

dan (4) pemeriksaan radiologi, yakni pemeriksaan yang berguna untuk
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mengetahui letak dan ukuran kanker yang tumbuh pada otak. Pemeriksaan

radiologi standar terdiri dari CT scan dan magnetic resonance images (MRI).

Proses pembacaan hasil MRI dilakukan secara manual, yakni dengan melakukan

pengamatan dan analisis gambar MRI yang dilakukan oleh bagian radiologi,

selanjutnya hasil analisis tersebut dikonsultasikan kepada dokter. Dalam

pembacaan hasil MRI hanya dapat mengetahui normal atau abnormal.

Berdasarkan pentingnya diagnosis dini kanker otak, banyak peneliti yang

melakukan penelitian dalam diagnonis kanker otak. Pada tahun 2013, Kathalkar &

Chopade melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengklasifikasi kanker otak

menggunakan Artificial Neural Network berdasarkan data MRI otak. Maghana &

Rekha pada tahun 2015 melakukan penelitian untuk mengklasifikasi kanker otak

menggunakan Artificial Neural Network berdasarkan data segmentasi citra MRI

menggunakan Fuzzy C-Means dan metode Bounding Box. Al-Naami, et al. (2014)

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengklasifikasi kanker otak

berdasarkan hasil segmentasi citra MRI. Pada penelitian tersebut, mereka

mengkombinasikan beberapa metode dari artificial intelligent system yakni

Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), Elamn Neural Network (Elman

NN), Nonlinear AutoRegressive with exogenous neural networks (NARXNN),

dan feedforward NN. Nayak & Verma (2014) meneliti tentang klasifikasi kanker

otak menggunakan backpropagation neural network (BPNN) dan principle

component analysis (PCA).

Pada tahun 2014, Ramaraju & Baji melakukan penelitian untuk

mendiagnosa kanker otak berdasarkan data magnetic resonance images (MRI)
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otak menggunakan segmentasi citra dan metode probabilistic neural network

(PNN). Pergad & Shingare (2015) melakukan penelitian untuk mengkasifikasi

kanker otak berdasarkan segmentasi citra MRI dan menggunakan metode

Probabilistic neural network (PNN). Suhay & Saini (2015) melakukan penelitian

yang bertujuan untuk mendiagnosa dan menglasifikasi kanker otak menggunakan

Support Vektor Machine (SVM) dan Multi-SVM.

Pada tahun 2016, Kalpana & Kapse melakukan penelitian yang bertujuan

untuk mendiagnosa kanker otak menggunakan Artificial Neural Network.

Variabel input berupa hasil ekstrasi citra dan vaiabel output berupa klasifikasi

kanker otak yakni normal dan abnormal. Roy, et al. (2016), melakukan penelitian

untuk mengklasifikasi kanker otak berdasarkan data MRI menggunakan Adaptive

Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Penelitian tersebut menggunakan dua

model klasifikasi yakni Artificial Neural Network dengan Backpropagation

Learning Model dan K-Nearest Neighbors.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa saat

ini penelitian tentang kanker otak telah banyak dilakukan oleh para peneliti guna

meningkatkan hasil diagnosis kanker otak dengan berbagai metode. Salah satu

metode yang dapat digunakan terkait diagnosis kanker otak adalah radial basis

function neural network (RBFNN). RBFNN merupakan salah satu variasi model

artificial neural network (ANN). Radial basis function adalah sebuah antificial

neural network yang menggunakan fungsi radial basis sebagai fungsi aktivasi.

Arsitektur model RBFNN sama dengan model NN, yakni terdiri dari lapisan

input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Akan tetapi, pada model RBFNN



5

hanya menggunakan satu lapisan tersembunyi. Menurut Mariza Devega (2013),

RBFNN memiliki beberapa keunggulan yakni cocok digunakan untuk data

training yang besar, dapat mengintegrasikan metode deteksi, dan struktur jaringan

sederhana sehingga mempercepat proses pembelajaran.

Beberapa penelitian yang terkait dengan diagnosa kanker otak

menggunakan radial basis function neural network (RBFNN) diantaranya,

Devedas & Ganesan (2012) yang meneliti tentang diagnosa kanker otak yang

mengunakan data CT otak normal dan otak abnormal. Penelitian tersebut, variabel

input yang digunakan merupakan hasil dari ekstraksi menggunakan metode

analisis statistik tekstur. Shah, et al. (2014) meneliti diagnosa kanker otak

menggunakan 25 data MRI. Penelitian tersebut, variabel input yang digunakan

berupa hasil ekstraksi citra menggunakan principle component analysis (PCA)

dengan menentukan semua eigen values dan eigen vectors. Pada tahun 2016,

Padmapriya, et al. melakukan penelitian tentang diagnosa kanker otak

berdasarkan sinyal digital Electroencephalograph (EEG) yang diekstraksi

menggunakan Principal Component Analysis.

Meskipun RBFNN memiliki banyak keunggulan dan lebih sederhana,

namun masih sedikit penelitian tentang diagnosis kanker otak menggunakan

RBFNN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosa kanker otak

berdasarkan data citra MRI dengan input berupa hasil ekstrasi citra MRI yakni

energi, kontras, korelasi, sum of squares, IDM, sum average, sum variance, sum

entropy, entropi, difference variance, difference entropy, probabilitas maksimum,
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homogenitas, dan dissimilarity, dan mengklasifikasi menggunakan metode radial

basis function neural network (RBFNN).

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, batasan-batasan dalam

penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data citra MRI otak yang terdiri dari 57 citra

MRI otak normal dan 57 citra MRI otak kanker yang diambil dari Rumah

Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

2. Input dari penelitian ini adalah 14 hasil ekstraksi citra MRI

3. Model neural network yang digunakan adalah model radial basis function

neural network (RBFNN).

4. Output pada model RBFNN berupa klasifikasi citra MRI otak, yakni

normal dan kanker.

5. Software yang digunakan untuk penentuan klasifikasi kanker otak

menggunakan RBFNN adalah software Matlab R2013a.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah didapat rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana diagnosa kanker otak menggunakan radial basis function

neural network (RBFNN)?

2. Bagaimana ketepatan dignonisa kanker otak menggunakan radial basis

function neural network (RBFNN)?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan diagnosa kanker otak menggunakan radial basis function

neural network (RBFNN).

2. Mengetahui ketepatan diagnosa kanker otak menggunakan radial basis

function neural network (RBFNN).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan

tentang aplikasi radial basis function neural network (RBFNN) dalam

kehidipan sehari-hari, khususnya dalam bidang kesehatan.

2. Bagi pembaca

Sebagai salah satu referensi dalam mempelajari aplikasi radial basis

function neural network (RBFNN) khususnya dalam bidang kesehatan dan

dapat digunakan sebagai salah satu cara melakukan diagnosis kanker otak

dengan lebih cepat dan mudah.

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Penulisan tugas akhir ini juga bermanfaat dalam menambah koleksi bahan

pustaka yang bermanfaat bagi Universitas Negeri Yogyakarta pada

umumnya dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam pada khususnya.
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