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ABSTRAK 

Pap test adalah pemeriksaan kanker serviks secara manual yang 
membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan sistem klasifikasi sel 
berbasis komputer yang tepat. Penentuan fitur melalui observasi pada perbedaan 
ciri antarkelas secara visual pada dataset akan membantu hasil klasifikasi sel 
untuk mendapatkan ciri yang relevan antarkelas. Selain itu, adanya perubahan 
orientasi sel pada saat akuisisi akan mempengaruhi nilai fitur yang dihasilkan 
sehingga dibutuhkan metode ekstraksi fitur yang invariant terhadap rotasi. 

Dataset Herlev adalah salah satu dataset citra pap smear satu sel (sel 
tunggal) yang disediakan oleh rumah sakit Universitas Herlev, Denmark. Fitur 
intensitas kurang relevan sebagai fitur karakteristik kelas untuk datasetini karena 
tidak ada standardisasi pada metode pewarnaan dan zat warna (dye/pap stain) citra 
pap smear. Deskriptor regional seperti area dan perimeter adalah deskriptor 
regional sederhana yang tidak berpengaruh pada orientasi objek. Ekstraksi fitur 
tekstur dengan metode Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) adalah 
metode untuk mengatasi kelemahan metode uniform rotation invariant LBP 
dalam mempertahankan distribusi relatif. Penelitian sebelumnya membuktikan 
bahwa akurasi klasifikasi meningkat ketika fitur bentuk dan fitur tekstur 
dikombinasikan. Hal ini menjadi dasar dalam mengombinasikan fitur bentuk dan 
tekstur untuk membedakan ciri antar kelas sel agar lebih spesifik. 

Penelitian ini mengusulkan penggabungan fitur bentuk deskriptor regional 
sebagai fitur utama dan fitur tekstur dengan ekstraksi fitur LBP-HF yang invariant 
terhadap rotasi sebagai ciri tambahan dalam mengklasifikasikan citra pap smear. 
Dari evaluasi diperoleh bahwa penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur dapat 
menghasilkan fitur yang invariant terhadap rotasi dan digunakan untuk klasifikasi 
berdasarkan kategori dan kelas sel citra pap smear dengan metode klasifikasi 
Fuzzy k-NN, yaitu dengan akurasi 95.76% pada parameter k=6 dan 74.75% pada 
parameter k=4. 

Kata kunci:citra pap smear, deskriptor regional, fuzzy k-NN, klasifikasi, Local 
Binary Pattern Histogram Fourier. 
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ABSTRACT 

Pap test is a manual cervical cancer screening that requires a long time, so 
it needs an exact computer based cell classification system. Features 
determination by observation in visual characteristic differences between class in 
the dataset will help for cell classification results to obtain a relevant 
characteristics between classes. In addition, the change in orientation of the cells 
at the time of the acquisition will affect the value of the generated feature, so a 
rotation invariant extraction method is needed to overcome the problem. 

Herlev Datasets is an image dataset of single cell pap smear provided by 
Herlev Hospital University, Denmark. Intensity features are less relevant as a 
class characteristic feature for this dataset because there is no standardization in 
methods of coloring and dyeing (dye/pap stain) a pap smear image. Regional 
descriptor like area and perimeter is a simple regional descriptor that do not 
influenced by object orientation. Texture extraction methods Local Binary Pattern 
Histogram Fourier (LBP-HF) is a rotation invariant fetaure extraction methods 
that able to overcome the limitation of the uniform rotation invariant LBP in 
maintaining the relative distribution. Previous studies have proven that 
classification accuracy will be increased when the shape and texture features were 
combined. This become the motivation in combining shape feature and texture 
feature to discriminate the between-class characteristics of the cell to be more 
specific. 

This study proposes the combination of regional descriptor shape feature 
as a main feature and texture feature LBP-HF as additional features that produces 
a rotation invariant feature to classify pap smear images, whether its for 
classification of cell category or cell class. The evaluation result shows that the 
combination of shape and texture features is able to produce a rotation invariant 
features and used to classify pap smear cell image by category or class using 
Fuzzy k-NN, with an accuracy  95.76% on the parameter k = 6 and 74.75%on the 
parameter k = 4. 

Keywords: classification, fuzzy k-NN, local binary pattern histogram fourier, pap 
smear image, regional descriptor  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker serviks terjadi karena adanya perkembangan sel-sel abnormal 

secara cepat dan tidak terkendali pada leher rahim. Pap test adalah langkah 

pertama dalam pemeriksaan kanker serviks (Njoroge dkk, 2006). Pemeriksaan ini 

terdiri dari pengumpulan sampel sel dari daerah tertentu pada serviks. Sampel sel 

kemudian diamati melalui mikroskop dan didiagnosis oleh ahli sel secara manual 

(Martin, 2003). Klasifikasi dan diagnosis manual ini membutuhkan waktu yang 

lama sehingga dibutuhkan sistem klasifikasi sel yang tepat berbasis komputer.  

Klasifikasi citra sel oleh ahli patologis dilakukan dengan mengamati fitur 

sel seperti warna sel, ukuran nukleus, sitoplasma, dan area sel. Kedua fitur ini 

direpresentasikan dalam fitur intensitas dan fitur bentuk. Fitur tersebut dapat 

mengindikasikan jika terdapat ciri abnormal pada sel serviks, karena sel terinfeksi 

Human Papilloma Virus (HPV) yang bisa berkembang menjadi tahap kanker akan 

menunjukkan perubahan biologis tertentu seperti ukuran nukleus yang membesar 

dan warna nukleus sel abnormal yang lebih gelap dibandingkan dengan sel normal 

(Yusoff, 2010). Selain fitur bentuk dan intensitas, fitur tekstur dapat 

direpresentasikan sebagai ciri sel untuk mengukur pola chromatin sel dalam citra 

pap smear (Rodenacker, 2003). Penentuan fitur melalui observasi pada perbedaan 

ciri antar kelas secara visual pada dataset akan membantu proses klasifikasi sel 

untuk mendapatkan ciri yang relevan antarkelas. Selain itu, adanya perubahan 

orientasi sel pada saat akuisisi akan mempengaruhi nilai fitur yang dihasilkan 

(Rodenacker, 2003) sehingga dibutuhkan metode ekstraksi fitur yang invariant 

terhadap rotasi. 

Dataset Herlev adalah salah satu dataset citra pap smear satu sel (sel 

tunggal) yang disediakan oleh Rumah Sakit Universitas Herlev, Denmark. Fitur 

intensitas dianggap kurang relevan sebagai fitur karakteristik kelas untuk Dataset 

Herlev karena tidak ada standardisasi pada metode pewarnaan dan zat warna 

(dye/pap stain) citra pap smear (Jantzen, 2006). Chankong dkk (2014) melakukan 
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ekstraksi fitur bentuk sel berdasarkan deskriptor regional dan deskriptor 

boundary. Deskriptor regional seperti area dan perimeter adalah deskriptor 

regional sederhana yang tidak berpengaruh pada orientasi objek (Gonzales, 2002 

dan Jahne, 1997) sehingga dapat dijadikan fitur yang invariant terhadap rotasi. 

Deskriptor boundary seperti major axis sensitif pada noise sehingga fitur yang 

dihasilkan juga tidak invariant terhadap rotasi (Zhang, 2004). Penelitian 

Chankong (2014) membuktikan bahwa akurasi klasifikasi meningkat ketika fitur 

bentuk dan fitur tekstur dikombinasikan. Klasifikasi citra pap smear yang hanya 

menggunakan fitur tekstur telah dilakukan dengan menggunakan ekstraksi fitur 

varian Local Binary Pattern (LBP) (Nanni dkk, 2010). Hasilnya sudah dapat 

membedakan kelas abnormal dan normal (klasifikasi dua kelas), namun 

akurasinya masih di bawah 90% karena hanya melibatkan satu fitur saja. Hal ini 

menjadi dasar dalam mengombinasikan fitur bentuk dan tekstur untuk 

membedakan ciri antar kelas sel agar lebih spesifik.  

Plissiti dkk (2011) menggunakan fitur bentuk dan fitur tekstur dengan 

perhitungan statistik histogram uniform rotation invariant LBP pada daerah 

nukleus yang digabungkan dengan fitur bentuk dan fitur intensitas untuk deteksi 

nukleus sel pada citra multi sel pap smear. Uniform Rotation-Invariant LBP 

merupakan operator hasil pengembangan LBP yang mampu mendeskripsikan 

tekstur yang invariant terhadap rotasi (Ojala dkk, 2002) dengan cara membuat 

representasi tetap melalui transformasi tiap deskriptor lokal yang invariant 

terhadap rotasi dan mendeskripsikan keseluruhan gambar dari hasil perhitungan 

deskriptor lokal sehingga metode ini dapat menghilangkan distribusi pola relatif 

(Ahonen dkk, 2009). Chankong dkk (2014) mengekstrak fitur bentuk sebagai ciri 

utama sel dan menambahkan perhitungan homogenitas melalui perhitungan Gray 

Level Co-Occurrence Matrix (GLCM), namun perhitungan homogenitas pada 

GLCM tidak invariant terhadap rotasi. Ahonen dkk (2009) mengajukan Local 

Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) yang mempertahankan informasi 

distribusi relatif dari pola uniform LBP. LBP-HF menghitung histogram yang 

merepresentasikan keseluruhan region dan perhitungan invariant tidak harus 

diimplementasikan pada setiap lokasi piksel. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengusulkan penggabungan fitur bentuk berdasarkan perhitungan deskriptor 
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regional dan fitur tekstur dengan ekstraksi fitur LBP-HF yang invariant terhadap 

rotasi sebagai ciri tambahan dalam mengklasifikasikan citra pap smear. Dengan 

penggabungan fitur ini diharapkan akan menghasilkan fitur yang dapat 

merepresentasikan karakteristik dari masing-masing kelas meskipun dalam posisi 

input citra sel yang berbeda.    

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Menggabungkan fitur bentuk dengan perhitungan deskriptor regional yang

mendeskripsikan bentuk sel dan fitur tekstur nukleus dengan metode Local

Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) yang invariant terhadap rotasi.

2. Melakukan klasifikasi kategori normal atau abnormal dan klasifikasi tujuh

kelas pada citra pap smear berdasarkan penggabungan fitur bentuk dan fitur

tekstur.

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan klasifikasi citra pap smear 

berdasarkan penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur yang invariant terhadap 

rotasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan referensi berupa pemilihan 

kombinasi fitur bentuk dan fitur tekstur yang tepat untuk klasifikasi citra sel pap 

smear yang dapat digunakan untuk klasifikasi jenis sel lainnya. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah menggabungkan fitur bentuk berdasarkan 

perhitungan deksriptor regional yang mendeskripsikan bentuk sel dan fitur tekstur 

nukleus menggunakan metode Local Binary Pattern histogram Fourier (LBP-HF) 

untuk klasifikasi citra pap smear. Penggabungan ini bertujuan untuk 

menghasilkan representasi fitur yang dapat menjadi karakteristik tiap kelas sel 

yang invariant terhadap rotasi dan diharapkan meningkatkan akurasi hasil 

klasifikasi. 
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1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan untuk uji coba adalah data citra pap smear satu sel dari 

Dataset Herlev (Martin, 2003). 

2. Citra pap smear diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu normal dan 

abnormal. Kategori normal terdiri dari tiga kumpulan kelas yaitu superficial 

squamous, intermediate squamous, dan columnar sedangkan kategori abnormal 

yang terdiri dari empat kumpulan kelas yaitu mild dysplasia, moderate 

dysplasia, severe dysplasia, dan carcinoma in situ.  

3. Data yang digunakan merupakan citra yang sudah tersegmentasi. 

4. Implementasi menggunakan perangkat lunak MATLAB R2011b. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian dan pembahasan teori yang digunakan sebagai teori 

pendukung dan acuan penelitian ini. Kajian pustaka yang diuraikan meliputi 

penjelasan Papanicolaou Smear dan sel papanicolaou, fitur citra sitologi dan 

metode-metode yang digunakan dalam tahapan ekstraksi fitur yakni ekstraksi fitur 

bentuk berdasarkan parameter bentuk deskriptor regional dan ekstraksi fitur 

tekstur dengan metode Local Binary Pattern Fourier Transform. 

2.1 Papanicolaou Smear dan Sel Papanicolaou 

 Papanicolaou Smear merupakan prosedur medis untuk menemukan sel 

pre-cancerous pada leher rahim (serviks) uterus. Sel pre-cancerous adalah 

keadaan sel yang dapat berkembang menjadi kanker jika tidak ditangani lebih 

awal. 

Gambar 2.1 Gambaran skematis uterus dan serviks (Byriel, 1999). 

Sebuah kumpulan sel dari serviks uterus dikumpulkan dengan cyto-brush 

khusus dan dioleskan pada glas slide. Kemudian slide diwarnai menggunakan 

5 



metode Papanicolaou, sehingga perbedaan komponen sel ditekankan dengan 

warna spesifik. Glas slide ini kemudian diamati di bawah mikroskop, sehingga 

ahli sel (cyto-technicians) dapat mendiagnosis jenis sel. Ahli sel menggunakan 

beberapa fitur yang berbeda untuk mendapatkan diagnosis sel seperti ukuran, 

warna, bentuk, tekstur nukleus dan sitoplasma. Kepadatan sel di daerah tertentu, 

dapat mempengaruhi hasil diagnosis. Dibutuhkan ahli sel yang terampil untuk 

dapat membedakan jenis-jenis sel. Setiap glas slide, dapat berisi hingga 300.000 

sel. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang lama untuk mengamati slide. Idealnya 

spesimen atau bagian sel diambil dari beberapa daerah leher rahim tergantung 

area, cyto-brush, cotton stick, atau wooden stick yang digunakan. Daerah yang 

paling sering adalah daerah yang mengandung sel-sel dari columnar epithelium 

dan squamous epithelium di bagian bawah (Martin, 2003). 

Gambar 2.2 Citra Pap Smear, (a) daerah nukleus dan (b) daerah sitoplasma. 

2.2 Fitur Citra Sitologi 

Rodenacker dan Bengtsson (2003) mengajukan klasifikasi fitur dari citra 

sel berdasarkan empat kategori utama yaitu morphometric, densitometric, textural 

dan contextual. Fitur morphometric menggambarkan geometry (bentuk, ukuran, 

posisi dan batas) dari suatu objek yang dihitung dari mask biner. Fitur 

densitometric menggambarkan intensitas atau kepadatan optic dari suatu objek 

dan dihitung dari histogram nilai gray di dalam objek. Fitur contextual diperoleh 

dari hubungan spasial antara objek misalnya jumlah ketetanggaan dan perhitungan 

statistik jarak yang dimiliki objek. Fitur textural menggambarkan variasi spasial 
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dari tingkatan nilai gray dalam objek. Fitur textural dapat diklasifikasi lagi 

menjadi dua bagian yaitu fitur tekstur statistik dan fitur tekstur struktural atau 

syntactic.   

2.3 Ekstraksi Fitur Bentuk 
2.3.1 Area (A) 

Pada citra biner digital, area didefinisikan sebagai jumlah piksel yang 

berada di dalam region. Area juga disebut sebagai zero-order moment dari objek 

biner (Jahne, 1997) atau definisi luas dari suatu objek (Kadir, 2013). Algoritma 

untuk menghitung luas ditunjukkan melalui Gambar 2.3 dan ilustrasi area dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 
 

ALGORITMA  – Menghitung area objek 

INPUT : Citra biner berukuran M baris dan N kolom 

OUTPUT : nilai area 

luas ← 0 

FOR p = 1 to m 

    FOR j = 1 to n 

        IF piksel(p, q) dalam objek 

            luas ← luas + 1 

       END-IF 

    END-FOR 

END-FOR 

 
Gambar 2.3 Algoritma menghitung area objek. 

2.3.2 Perimeter (P) 

Perimeter atau keliling menyatakan panjang tepi suatu objek. Perimeter 

dapat diperoleh dengan menggunakan algoritma pada gambar 2.4. 

ALGORITMA - Menghitung perimeter objek 

INPUT : Citra biner berukuran M baris dan N kolom 

OUTPUT: Nilai Perimeter 

1. Terapkan algoritma deteksi tepi. 

2. Perimeter ← jumlah piksel pada tepi objek hasil langkah 2. 

 
Gambar 2.4 Algoritma menghitung perimeter. 
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Ilustrasi perimeter dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
 
 
Gambar 2.5 Ilustrasi perimeter dan luas. 

 

ALGORITMA - Memperoleh kontur internal dengan pelacakan 
kontur Moore 

INPUT  : Citra biner berukuran m baris dan n kolom 
OUTPUT : kontur (s): Larik yang berisi piksel-piksel 

kontur sebanyak s  
1. Dapatkan piksel terkiri dan teratas yang bernilai 1. 

Selanjutnya, posisi piksel dicatat pada b0 dan posisi 
untuk memperoleh piksel berikutnya dicatat pada c0, 
yang mula-mula diisi dengan 4 (arah barat pada Gambar 
2.7(d)). 

2. Periksa 8 tetangga b0 searah  jarum jam dimulai dari 
c0. Piksel pertama yang bernilai 1 dicatat pada b1. 
Adapun posisi yang mendahului b1 dicatat pada c1.  

3. kontur(1) ← b0, kontur(2) ← b1, jum ← 2 
4. b ← b1 dan c ← c1 
5. WHILE true 

a. Cari piksel pada 8 tetangga yang pertama kali 
bernilai 1 dengan pencarian dimulai dari arah c 
dengan menggunakan pola arah jarum jam. 

b. Catat posisi piksel tersebut ke b. 
c. Catat posisi yang mendahului piksel tersebut ke 

c. 
d. Tambahkan b sebagai bagian  kontur: 

jum ← jum + 1 
kontur(jum) ← b 
 

e. IF b = b0 
    Keluar dari WHILE 
END-IF 

END-WHILE 

 
Gambar 2.6 Algoritma pelacakan kontur internal (Kadir, 2013). 



Untuk mendapatkan tepi objek maka kontur internal akan ditentukan 

dengan algoritma pelacakan kontur Moore yang telah diurutkan menurut letak 

piksel. Algoritma pelacakan kontur Moore ditunjukkan pada gambar 2.6 

Algoritma pelacakan kontur Moore akan membuat indeks pertama dan 

indeks terakhir pada kontur berisi nilai yang sama yaitu b0. Jika dikehendaki 

untuk tidak menyertakan nilai yang sama pada bagian akhir larik kontur, elemen 

tersebut tinggal diabaikan saja. Untuk memahami proses kerja pada algoritma 

Moore, perhatikan Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7 Penjelasan pelacakan kontur dengan menggunakan Algoritma Moore 
(Kadir, 2013). 

 

9 

 



Gambar 2.7(a) menyatakan keadaan objek pada citra. Piksel yang bernilai 

1 menyatakan bagian objek dan yang bernilai 0 adalah bagian latar belakang. Pada 

contoh tersebut, pelacakan akan dimulai pada posisi (2,2), yaitu piksel bagian  

objek yang terletak paling kiri dan paling atas. Adapun titik pencarian untuk 

piksel kedua dimulai di arah barat atau arah kiri piksel (2,2) tersebut.  

Pencarian dilakukan searah jarum jam. Pada langkah pertama, diperoleh 

piksel pada posisi (2,3). Pencarian berikutnya akan dimulai di posisi (1,3), yaitu 

yang ditandai dengan bulatan. Pada pencarian kedua, piksel yang didapat, yaitu 

posisi (2,4), dengan titik pencarian berikutnya dimulai di posisi (1,4). Pada 

pencarian ketiga, piksel yang didapat adalah pada (2,5), dengan titik pencarian 

berikutnya dimulai di posisi (1,5). Pada pencarian keempat, piksel yang didapat 

yaitu (3,5), dengan titik pencarian berikutnya dimulai di posisi (3,6). Jika langkah 

seperti itu terus diulang, suatu ketika akan diperoleh piksel yang sama dengan 

piksel yang pertama kali menjadi bagian kontur. Saat itulah proses untuk melacak 

kontur diakhiri. Semua langkah yang terjadi untuk contoh Gambar 2.7(a) 

ditunjukkan pada Gambar 2.7(b). Penomoran arah pencarian ditunjukkan pada 

Gambar 2.7(d), sedangkan hasil kontur diperlihatkan pada Gambar 2.7(c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Jarak antarpiksel pada 8-ketetanggaan (Kadir, 2013). 

Algoritma estimasi perimeter memberikan hasil yang baik ketika tepi 

objek terhubung dengan 4-ketetanggaan, tetapi tidak tepat ketika terhubung 

dengan 8-ketetanggaan (Costa dan Roberto, 2000). Hal itu terjadi karena jarak 
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antara dua piksel tidak bersifat konstan (dapat berupa 1 atau √2) pada 8-

ketetanggaan, sedangkan jarak selalu 1 pada 4-ketetanggaan (Kadir, 2013). 

Ilustrasi mengenai jarak antar piksel ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

2.3.3 Compactness 

Area dan perimeter adalah dua parameter yang menggambarkan ukuran 

dari sebuah objek. Penggunaan parameter bentuk yang tidak tergantung pada 

ukuran objek pada bidang gambar merupakan hal yang penting untuk 

membandingkan objek yang diamati dari jarak yang berbeda. Compactness (c) 

adalah salah satu jenis parameter yang paling sederhana dan dinyatakan melalui 

persamaan (2.1). 

  𝑐 =
𝑃2

𝐴    ,                                                                                                                        (2.1) 

dengan 𝑃 adalah perimeter dan A adalah area. 

Compactness adalah angka tanpa dimensi dengan nilai minimal 4π ≈ 12,57 

untuk bentuk lingkaran. Compactness menghasilkan nilai 16 untuk 12√3 ≈ 20,8 

untuk sebuah segitiga sama sisi. Pada umumnya compactness cenderung ke arah 

nilai-nilai yang besar untuk benda memanjang. 

Area, perimeter, dan compactnes adalah parameter bentuk yang tidak 

tergantung pada orientasi objek pada bidang gambar. Dengan demikian ketiga 

parameter tersebut membedakan objek secara independen (Jahne, 1997). 

2.3.4 Aspek rasio lebar dan tinggi 

Untuk menghitung aspek rasio lebar dan tinggi maka perlu dihitung besar 

diameter. Diameter adalah jarak terpanjang antara dua titik dalam tepi objek. Hal 

itu dapat dihitung dengan menggunakan metode “Brute force” (Costa dan Cesar, 

2001). Algoritmanya ditunjukkan pada Gambar 2.9.  

Berdasarkan diameter yang telah dibahas, lebar objek dapat diperoleh. 

Sebagai contoh, perhatikan Gambar 2.10. Pada contoh tersebut, lebar adalah garis 

terpanjang yang menghubungkan dua piksel di tepi objek yang tegak lurus 

terhadap panjang maksimum pada objek. Setelah dua titik dengan jarak terpanjang 

diperoleh, gradien garis yang melalui kedua piksel tersebut dihitung dengan 

menggunakan persamaan (2.2). 
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𝑔𝑟𝑎𝑑1 =
(𝑦2 − 𝑦1)
(𝑥2 − 𝑥1)                                                                                                       (2.2) 

 Selanjutnya, garis yang tegak lurus dengan garis dengan gradien sebesar 

grad1 mempunyai gradien sebesar: 

𝑔𝑟𝑎𝑑2 = −
1

𝑔𝑟𝑎𝑑1                                                                                                        (2.3) 

Berikutnya adalah mencari jarak terbesar antara dua piksel pada kontur 

daun yang mempunyai gradien sama dengan grad2. Namun, dalam praktiknya 

toleransi sebesar 10% perlu diberikan karena sangat sulit untuk mendapatkan garis 

yang tepat sama dengan grad2, terutama kalau objek berukuran kecil. 
ALGORITMA – Menghitung diameter bentuk 
INPUT: Citra biner berukuran M baris dan N kolom 
OUTPUT: Nilai Diameter 
1. U ← tepi objek (misalnya melalui morfologi) 
2. c ← jumlah elemen U 
3. jarak_maks ← 0 
4. FOR p←1 TO c-1 

    FOR q←p+1 TO c 
        IF | U(p) – U(q) | > jarak_maks 
            jarak_maks ← | U(p) – U(q) | 
            piksel1 ← p 
            piksel2 ← q 
        END-IF 
    END-FOR 
END-FOR 

5. diameter ← jarak_maks 

Gambar 2.9 Algoritma estimasi diameter bentuk. 

 

 

Gambar 2.10 Tinggi dan lebar objek. 
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2.4 Ekstraksi Fitur Tekstur dengan metode Local Binary Pattern Histogram 
Fourier (LBP-HF) 

Deskriptor Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) 

deskriptor dibentuk dengan menghitung histogram uniform LBP citra yang non-

invariant terhadap rotasi dan membentuk fitur invariant dari histogram. Konsep 

asli Local Binary Pattern (LBP) adalah metode analisis tekstur yang 

menggunakan kombinasi model statistika dan struktur (Hamouchene dan Hadjer, 

2014). Pola spasial lokal didapatkan melalui perhitungan setiap piksel yang 

dibentuk dari hasil pengurangan delapan tetangganya. Berikut persamaan dari 

operator LBP (Ahonen dkk, 2009). 

 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 = �𝑠(𝑔𝑝 −
𝑃−1

𝑃=0

𝑔𝑐))2𝑝                                                                                      (2.4) 

dengan 𝑔𝑝 adalah nilai piksel ketetanggaan, 𝑔𝑐 adalah nilai piksel tengah dan 𝑠(𝑧) 

adalah fungsi thresholding. 

𝑠(𝑧) = � 1, 𝑧 ≥ 0
 0, 𝑧 < 0                                                                                                           (2.5) 

Setiap piksel tetangga dilabeli nilai 1 atau 0 menggunakan persamaan 

(2.5). Jika nilai tetangganya lebih besar dari nilai tengahnya maka akan dilabeli 0 

dan jika sebaliknya akan diberi nilai 1 (fungsi thresholding). Sehingga threshold 

ketetanggaan merepresentasikan kode biner yang menggantikan nilai tengah. 

Kode biner ini akan dikonversi ke angka desimal dengan cara mengalikan nilai 

biner dengan bobotnya dan nilai tengah tadi direpresentasikan dalam bentuk 

histogram. Operator ketetanggaan dapat diperluas dalam berbagai ukuran (Ahonen 

dkk, 2009) seperti pada Gambar 2.11. 

 
Gambar 2.11 Tiga ketetanggaan melingkar: (8,1), (16,2), (24,3) (Ahonen dkk, 
2009). 
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Operator asli LBP dikembangkan menjadi Uniform LBP (Ojala dkk, 

2002). Jika pada LBP fitur yang dihasilkan berjumlah 256-bin histogram, maka 

fitur yang dihasilkan dari Uniform LBP adalah 59-bin histogram. Ilustrasi 

perhitungan LBP dan pembentukan histogram uniform LBP ditunjukkan pada 

Gambar 2.12. 

 

 
 
Gambar 2.12 Ilustrasi perhitungan LBP dan pembentukan histogram uniform LBP  

LBP Uniform hanya akan mengambil fitur yang memiliki nilai 𝑈 

maksimal 2. Maksud dari nilai 𝑈 maksimal 2 (𝑈 ≥ 2) adalah bahwa pergantian 

pola bit 0/1 atau 1/0 pada deret kode hanya terjadi maksimal dua kali. Misalnya 

pada kode 00000000 pergantian piksel 0/1 atau 1/0 tidak terjadi sehingga nilai 𝑈 

untuk kode tersebut adalah 0. Namun pada deret kode 01111000 terjadi dua kali 

pergantian bit 0/1 atau 1/0 sehingga nilai U dari kode tersebut adalah 2.  

 

 

Gambar 2.13 Kode biner yang termasuk pola uniform. 
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Pada histogram, pola uniform akan diletakkan pada bin yang berbeda dan 

pola yang tidak uniform akan digabung pada bin terakhir (bin 59). Histogram dari 

58 kemungkinan pola uniform pada delapan ketetanggaan dapat ditunjukkan pada 

Gambar 2.14. 

 

 
 
Gambar 2.14 58 pola LBP uniform dengan (P,R) = (8,1) (Ahonen dkk, 2009). 

Pola LBP Uniform tertentu didefinisikan dengan 𝑈𝑃(𝑛, 𝑟). Pasangan 

(𝑛, 𝑟) menujukkan pola yang uniform sehingga 𝑛 adalah jumlah 1-bit dalam pola 

(ditunjukkan nomor baris pada Gambar 2.14) dan 𝑟 adalah rotasi pola (nomor 

kolom pada Gambar. 2.14).  

 Jika di sekitar pola memiliki sampling titik 𝑃, 𝑛 mendapat nilai dari 0 

sampai  𝑃 + 1 dengan 𝑛 =  𝑃 +  1 adalah label khusus yang ditandai sebagai 

pola non-uniform. Selanjutnya, ketika 1 ≤  𝑛 ≤  𝑃 −  1, maka rotasi pola dalam 

kisaran 0 ≤  𝑟 ≤  𝑃 −  1.  

𝐼α𝑜(𝑥,𝑦) menunjukkan rotasi gambar 𝐼(𝑥,𝑦) dengan derajat α. Di bawah 

rotasi ini, titik (𝑥, 𝑦) diputar ke lokasi (𝑥′,𝑦′). Jika lingkungan sampling 
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melingkar ditempatkan pada titik 𝐼(𝑥, 𝑦) dan 𝐼α𝑜(𝑥′, 𝑦′), maka keduanya juga 

dirotasi oleh α𝑜. 

 

 
 
Gambar 2.15 Efek rotasi gambar pada titik sekitar lingkaran (Ahonen dkk, 2009). 

Berdasarkan properti yang menyatakan bahwa rotasi menginduksi 

pergeseran representasi polar (𝑃,𝑅) dari ketetanggaan, diusulkan kelas fitur yang 

bersifat invariant terhadap rotasi gambar masukan. Fitur dihitung sepanjang baris 

histogram masukan, yang invariant terhadap perubahan siklis dengan 

menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT). 𝐻(𝑛, 𝑢) didefiniskan dari DFT 

baris ke-𝑛 dari histogram ℎ𝐼�𝑈𝑃(𝑛, 𝑟)� dalam persamaan (2.6) (Ahonen dkk, 

2009). 

 𝐻(𝑛, 𝑢) = �ℎ𝐼(
𝑃−1

𝑟=0

𝑈𝑃(𝑛, 𝑟))𝑒−𝑖2𝜋𝑢𝑟/𝑃                                                                       (2.6) 

 Hal ini menunjukkan bahwa dengan 1 ≤ 𝑛1,𝑛2 ≤ 𝑃 − 1  dan 0 ≤ 𝑢 ≤

𝑃 − 1 fitur  𝐿𝐵𝑃𝑢2 − 𝐻𝐹(𝑛1, 𝑛2, 𝑢 dapat dihitung menggunakan persamaan (2.7). 

 𝐿𝐵𝑃𝑢2 − 𝐻𝐹(𝑛1,𝑛2, 𝑢)= 𝐻(𝑛1,𝑢)𝐻(𝑛2,𝑢)�����������                                                     (2.7) 

Fitur tersebut invariant terhadap pergeseran siklis baris ℎ𝐼(𝑈𝑃(𝑛, 𝑟)) dan 

invariant terhadap input gambar 𝐼(𝑥,𝑦). Spektrum fourier (magnitude) 

ditunjukkan pada persamaan (2.8) 

|𝐻(𝑛, 𝑢)| = �𝐻(𝑛,𝑢)𝐻(𝑛, 𝑢)����������                                                                    (2.8) 

 Spektrum fourier (magnitude) terdiri dari fitur 𝐿𝐵𝑃𝑟𝑖𝑢2 karena 

|𝐻(𝑛, 0)| = �ℎ𝐼(
𝑃−1

𝑟=0

𝑈𝑃(𝑛, 𝑟)) = ℎ 𝐿𝐵𝑃𝑟𝑖𝑢2 (𝑛)                                                         (2.9) 
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Hasil fitur vektor dari LBP-HF terdiri dari tiga nilai histogram LBP (all 

zeros, all ones, non-uniform) dan nilai spektrum Fourier (magnitude) (Ahonen 

dkk, 2009), sehingga fitur vektornya adalah sebagai berikut. 

𝑓𝑣 𝐿𝐵𝑃−𝐻𝐹 = [|𝐻(1,0)|, . . . , �𝐻 �1,
𝑃
2��, 

                        . . ., 

                       |𝐻(𝑃 − 1,0)|, . . . , �𝐻 �𝑃 − 1, 𝑃
2
�� 

                       ℎ�𝑈𝑃(0,0)�,ℎ�𝑈𝑃(𝑃, 0)�, ℎ(𝑈𝑃(𝑃 + 1,0))]                                (2.10) 

 

2.5 Fuzzy k-Nearest Neighbor 

Untuk mengklasifikasikan fitur citra pap smear yang merupakan hasil 

penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur dari citra uji dan citra pada database 

digunakan metode Fuzzy k-Nearest Neighbor (Fuzzy k-NN). Algortima Fuzzy k-

NN diperkenalkan oleh Keller dkk. (1985) dengan mengembangkan k-NN yang 

digabungkan dengan teori Fuzzy dalam menyampaikan definisi pemberian label 

kelas pada data uji yang diprediksi (Keller dkk, 1985). Seperti halnya pada teori 

Fuzzy, sebuah data mempunyai nilai keanggotaan pada setiap kelas, yang artinya 

sebuah data bisa dimiliki oleh kelas yang berbeda dengan nilai derajat 

keanggotaan dalam interval [0,1]. Teori himpunan fuzzy menggeneralisasi teori k-

NN dengan mendefinisikan nilai keanggotaan sebuah data pada masing-masing 

kelas. Persamaan yang digunakan (Li dkk, 2007) sebagai berikut. 

𝑢(𝑥, 𝑐𝑖) =  ∑ 𝑢(𝑥𝑘,𝑐𝑖)∗𝑑(𝑥,𝑥𝑘)
−2

(𝑚−1)𝑘
𝑘=1

∑ 𝑑(𝑥,𝑥𝑘)
−2

(𝑚−1)𝑘
𝑘=1

,                                                 (2.11) 

𝑢(𝑥, 𝑐𝑖) adalah nilai keanggotaan data kelas x ke kelas 𝑐𝑖. k adalah jumlah 

tetangga terdekat yang digunakan. (𝑥𝑘, 𝑐𝑖) adalah nilai keanggotaan data tetangga 

dalam k tetangga pada kelas 𝑐𝑖, nilainya 1 jika data latih 𝑥𝑘 milik kelas 𝑐𝑖 atau 0 

jika bukan milik kelas 𝑐𝑖. 𝑑(𝑥, 𝑥𝑘) adalah jarak dari data 𝑥 ke data 𝑥𝑘 dalam k 

tetangga terdekat. 𝑚 adalah bobot pangkat (weight exponent) yang besarnya: 

𝑚 > 1. 
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 Nilai keanggotaan suatu data pada kelas sangat dipengaruhi oleh jarak data 

itu ke tetangga terdekatnya. Semakin dekat tetangganya, semakin besar nilai 

keanggotaan data tersebut pada kelas tetangganya, begitu pula sebaliknya. Jarak 

tersebut diukur dengan N dimensi (fitur) data (Prasetyo, 2012). Pengukuran jarak 

(ketidakmiripan) dua data yang digunakan dalam Fuzzy k-NN digeneralisasi 

dengan persamaan (Keller dkk, 1985) sebagai berikut. 

𝑑�𝑥𝑖,𝑥𝑗� = ���𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙�
𝑝

𝑁

𝑙=1

�

1
𝑝

,                                                                                (2.12) 

N adalah dimensi (jumlah fitur) data 𝑝 adalah penentu jarak yang digunakan. Jika 

𝑝 = 2, jarak yang digunakan adalah Euclidean. Namun, jika 𝑝 = ∞, jarak yang 

digunakan adalah Chebyshev. Meskipun Fuzzy k-NN menggunakan nilai 

keanggotaan untuk menyatakan keanggotaan data pada setiap kelas, untuk 

memberikan keluaran akhir, Fuzzy k-NN harus tetap memberikan kelas akhir hasil 

prediksi. Untuk keperluan ini, Fuzzy k-NN memilih kelas dengan nilai 

keanggotaan terbesar pada data tersebut.  

 
ALGORITMA Prediksi FKNN 

INPUT: Data Uji 
OUTPUT: Label kelas data uji hasil klasifikasi. 

1. Normalisasikan data menggunakan nilai terbesar dan terkecil 

data pada setiap fitur. 

2. Cari K tetangga terdekat untuk data uji x menggunakan 

persamaan (2.12). 

3. Hitung nilai keanggotaan 𝑢(𝑥, 𝑐𝑖) menggunakan persamaan (2.11) 

untuk setiap 𝑖, di mana 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐶. 

4. Ambil nilai terbesar 𝑐 = 𝑢(𝑥, 𝑐𝑖) untuk semua 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐶 

5. Berikan label kelas c ke data uji x. 

 

Gambar 2.16 Algoritma prediksi FKNN (Prasetyo, 2012).  

2.6 Normalisasi Data 

Fitur dengan nilai atau jangkauan yang besar mempunyai pengaruh yang 

lebih besar dalam fungsi biaya daripada fitur dengan nilai atau jangkauan kecil. 
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Untuk menangani ini, maka dilakukan normalisasi fitur sehingga semua fitur 

berada dalam jangkauan yang sama. Persamaan (2.13) merupakan perhitungan 

normalisasi fitur dalam jangkauan [0,1]. 

Fitur hasil =
𝐹𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑎𝑤𝑎𝑙 − min(𝐹𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑎𝑤𝑎𝑙)

max(𝐹𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑎𝑤𝑎𝑙)− min(𝐹𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑎𝑤𝑎𝑙)                                       (2.13) 

2.7 Akurasi Sebagai Pengukuran Kinerja Klasifikator 

Umumnya cara mengukur kinerja klasifikasi menggunakan matriks 

confusion. Matriks confusion merupakan tabel yang mencatat hasil kerja 

klasifikasi. Tabel 2.1 merupakan matriks confusion melakukan klasifikasi biner 

(dua kelas) untuk dua kelas misalnya 0 dan 1. Setiap sel 𝑓𝑖𝑗  dalam matriks 

menyatakan jumlah data dari kelas i yang hasil prediksinya masuk ke kelas j. 

Misalnya sel 𝑓11  adalah jumlah data dalam kelas 1 yang secara benar dipetakan ke 

kelas 1, dan 𝑓10adalah data dalam kelas 1 yang dipetakan secara salah ke kelas 0. 

 Tabel 2.1 Matriks Confusion untuk Klasifikasi Dua Kelas. 
 

𝑓𝑖𝑗  
Kelas hasil prediksi (j) 

Kelas = 1 Kelas = 0 

Kelas asli (i) 
Kelas = 1 𝑓11 𝑓10 

Kelas = 0 𝑓01 𝑓00 
 

Berdasarkan isi matriks confusion, maka dapat diketahui jumlah data dari 

masing-masing kelas yang diprediksi secara benar yaitu (𝑓11 + 𝑓00) dan data yang 

diprediksi salah (𝑓10 + 𝑓01). Kuantitas matriks confusion dapat diringkas menjadi 

dua nilai, yaitu akurasi dan laju eror. Dengan mengetahui jumlah data yang 

diklasifikasikan secara benar maka akan dapat diketahui akurasi hasil prediksi, 

dan dengan mengetahui jumlah data yang diklasifikasikan secara salah maka akan 

dapat diketahui laju eror dari prediksi yang dilakukan (Prasetyo, 2014). Dua 

kuantitas ini digunakan sebagai metrik kinerja klasifikasi. Akurasi dihitung 

dengan menggunakan persamaan. 

Akurasi =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛    × 100%          (2.14) 
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Jika menggunakan data isi matriks confusion maka persamaan akurasi 

(2.14) menjadi persamaan (2.15). 

Akurasi =
𝑓11 + 𝑓00

𝑓11 + 𝑓10 + 𝑓01 + 𝑓00
   × 100%                                                          (2.15) 

2.8 Metode Evaluasi Klasifikator 

Metrik kinerja klasifikator memberikan nilai dari suatu klasifikator. Nilai-

nilai tersebut didapatkan dengan menguji set data yang ada. Untuk itu label kelas 

selama fase pengujian diketahui karena label kelas yang didapatkan dari prediksi 

harus dibandingkan dengan label kelas yang sebenarnya dimiliki oleh data yang 

diujikan tersebut. Dengan melakukan pengukuran kinerja model pada set data uji 

maka ukuran yang didapatkan memberikan perkiraan tidak bias dari generalisasi 

error. Akurasi atau error yang dihitung dari data uji juga bisa digunakan untuk 

membandingkan kinerja relatif dari klasifikator berbeda pada domain yang sama. 

2.8.1 Hold-Out 

Dalam metode hold-out, set data (yang sudah diketahui label kelas aslinya) 

dipecah menjadi dua bagian terpisah, yaitu set data latih dan set data uji. Metode 

klasifikasi kemudian dibangun berdasarkan set data latih dan kemudian kinerjanya 

diukur berdasarkan set data uji. Akurasi (atau metrik lain) dihitung berdasarkan 

hasil pengujian prediksi menggunakan set data uji pada model yang dibangun 

berdasarkan set data latih (Tan dkk, 2006). 

2.8.2 Leave-one-out cross validation (LOOCV) 
LOO adalah prosedur cross validation (CV) paling klasik (Arlot dkk, 

2010). Pada evaluasi leave-one-out cross validation, k di set k=N, jumlah data 

dalam set data. Set data uji hanya berisi satu data saja, sedangkan proses pelatihan 

(dan pengujian) dilakukan sebanyak N kali. Pendekatan ini mempunyai 

keuntungan penggunaan sebanyak mungkin data sebagai set data latih sehingga 

data latih yang digunakan hampir seluruh data dalam set data (Prasetyo, 2014). 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan metodologi penelitian yang digunakan untuk 

merancang sistem klasifikasi citra pap smear menggunakan gabungan fitur bentuk 

berdasarkan deskriptor regional dan fitur tekstur hasil ekstraksi fitur Local Binary 

Pattern Histogram Fourier (LBP-HF). 

3.1 Rancangan Sistem 

Rancangan sistem klasifikasi citra pap smear meliputi praproses, ekstraksi 

fitur dan tahap klasifikasi berdasarkan penggabungan fitur hasil ekstraksi 

menggunakan metode Fuzzy k-Nearest Neighbour (FKNN). Kontribusi penelitian 

ini adalah menggabungkan fitur bentuk berdasarkan deskripsi regional dan fitur 

tekstur hasil ekstraksi Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) untuk 

menghasilkan fitur citra pap smear yang invariant terhadap rotasi. Deskriptor 

regional merupakan deskriptor bentuk sederhana yang nilai fiturnya tidak 

berpengaruh pada orientasi citra sedangkan metode ekstraksi fitur tekstur LBP-HF 

merupakan pengembangan Local Binary Pattern (LBP) yang membuat fitur 

Histogram Uniform LBP menjadi invariant terhadap rotasi melalui perhitungan 

Discrete Fourier Transform.  

Gambar 3.1 Rancangan sistem klasifikasi citra pap smear. 
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Gambaran umum dari rancangan sistem klasifikasi citra pap smear yang 

diusulkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1. Adapun kontribusi 

penelitian ini terdapat pada bagian yang ditandai dengan kotak hijau. 

3.1.1 Deskripsi Dataset 

Dataset yang digunakan merupakan dataset Herlev yang terdiri dari citra 

pap smear dalam bentuk sel tunggal atau satu sel (single cell) yang diakuisisi dan 

diidentifikasi oleh ahli sel (skilled cyto-technicians) menggunakan mikroskop 

yang terkoneksi dengan sebuah frame grabber. Citra diambil dengan resolusi 

0,201µm/piksel. Para ahli sel juga mengklasifikasikan citra ke diagnosis kategori. 

Setiap citra disegmentasi oleh ahli sel menggunakan software CHAMP untuk 

tujuan ekstraksi fitur. Segmentasi menggunakan metode paten dengan warna 3D 

dibentuk untuk membedakan warna cluster bagian background, sitoplasma dan 

nukleus (Martin, 2003). Distribusi kelas citra pap smear ditunjukkan pada Tabel 

3.1. 

Gambar 3.2 Contoh data pap smear (kiri) citra ground truth (kanan) citra warna 
pap smear. 

Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Sel Dataset Herlev. 

Kelas Kategori Tipe sel Jumlah Sel Total 
1 Normal Normal Squamous 74 

242 2 Normal Intermediate Squamous 70 
3 Normal Columnar 98 
4 Abnormal Mild Dysplasia 182 

675 5 Abnormal Moderate Dysplasia 146 
6 Abnormal Severe Dysplasia 197 
7 Abnormal Carcinoma in situ 150 

Sumber: Martin, 2003 
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Gambar 3.3 Dataset Herlev: (a) normal squamous, (b) intermediate squamous, (c) 
columnar, (d) mild dysplasia, (e) moderate dysplasia, (f) severe dysplasia, dan (g) 
carcinoma in situ. 

3.1.2 Praproses 

Semua citra baik yang akan dijadikan data uji maupun data masukan 

awal sistem (database) akan melewati tahapan praproses yang sama. Setiap data 

memiliki dua citra yang berukuran sama. Citra pertama sebagai citra warna pap 

smear dan citra yang kedua adalah citra ground truth. Praproses terdiri dari dua 

tahap yakni praproses sebagai masukan ekstraksi fitur bentuk dan praproses untuk 

masukan ekstraksi fitur tekstur.  

Praproses untuk masukan ekstraksi fitur bentuk akan menggunakan citra 

ground truth yang sudah mengalami thresholding. Thresholding diterapkan pada 

citra menggunakan ImageJ dengan menggunakan algoritma thresholding Isodata. 

Nilai ambang yang digunakan adalah upper=2 dan lower=2 untuk menghasilkan 

citra bentuk nukleus dan nilai ambang upper=0 dan lower=3 untuk menghasilkan 

citra bentuk sel. Gambar 3.4  menunjukkan praproses ekstraksi fitur bentuk. 

23 



Gambar 3.4 Praproses ekstraksi fitur bentuk. 

Praproses untuk masukan fitur tekstur menggunakan citra ground truth 

dan citra warna pap smear. Daerah nukleus pada citra ground truth tersebut telah 

mengalami segmentasi dengan menggunakan metode thresholding Isodata. Hasil 

segmentasi nukleus akan digunakan dalam cropping daerah tekstur nukleus pada 

citra warna pap smear. Cropping daerah tekstur berbentuk rectangle yang 

disesuaikan dengan ukuran batas daerah tekstur nukleus. Hasil cropping citra akan 

mengalami operasi grayscale. Gambar 3.5  menunjukkan tahap praproses untuk 

ekstraksi fitur tekstur. 

Gambar 3.5 Praproses ekstraksi fitur tekstur. 

3.1.3 Penggabungan Fitur Bentuk dan Fitur Tekstur yang Invariant 
Terhadap Rotasi 

Fitur bentuk citra pap smear merupakan fitur utama dalam 

mengklasifikasikan citra pap smear karena ciri sebuah sel yang abnormal ditandai 

24 



dengan adanya perubahan bentuk (morfologi). Citra biner hasil praproses akan 

mengalami ekstraksi fitur bentuk berdasarkan perhitungan deskriptor regional 

sederhana. Fitur bentuk pada daerah nukleus terdiri dari area nukleus, 

compactness nukleus, aspek rasio lebar dan tinggi nukleus sedangkan pada daerah 

keseluruhan sel terdiri dari area sel, rasio area antara nukleus dan sel, serta 

compactness sel.  

Lebar dan tinggi nukleus pada fitur rasio nukleus diperoleh melalui 

perhitungan kontur internal yang telah diurutkan menurut letak piksel 

menggunakan algoritma pelacakan Moore. Meskipun perhitungan kontur internal 

ini hanya mendeskripsikan daerah kontur atau batasan objek, namun akan tetap 

digunakan ketika menghitung lebar dan tinggi seluruh piksel dalam objek. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, rasio lebar dan tinggi dimasukkan dalam kategori 

deskriptor regional.  

Perhitungan fitur bentuk secara berurutan terdiri dari hasil perhitungan 

area nukleus, compactness nukleus, aspek rasio lebar tinggi nukleus, area sel, 

compactness sel, serta rasio area nukleus dan area sel akan diletakkan pada satu 

fitur vektor bentuk berukuran 1 × 6. Tahapan dari ekstraksi fitur bentuk dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

Gambar 3.6 Ekstraksi fitur bentuk. 

Fitur tekstur merupakan fitur yang mendukung fitur bentuk agar 

menghasilkan ciri yang lebih unik dalam mengklasifikasikan sel. Untuk 
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memperoleh fitur tekstur nukleus, digunakan citra input berupa citra grayscale. 

Ekstraksi fitur tekstur menggunakan metode Local Binary Pattern Histogram 

Fourier (LBP-HF) dengan tahapan pertama perhitungan operator Local Binary 

Pattern (LBP). Hasil perhitungan LBP dari citra akan disimpan dalam bentuk 

histogram dengan menggunakan syarat metode Uniform LBP. Selanjutnya akan 

dihitung fitur LBP-HF berupa nilai spektrum dengan menggunakan Discrete 

Fourier Transform dari baris n histogram Uniform LBP. Fitur akhir LBP-HF 

merupakan gabungan nilai histogram all zeros, all ones, non-uniform dan hasil 

perhitungan nilai spektrum Fourier.  

Fitur akhir LBP-HF merupakan fitur vektor tekstur yang akan dibentuk 

sepanjang 1 × n. Banyaknya n disesuaikan dengan parameter ketetanggaan P dan 

radius R pada perhitungan LBP. Jika (P,R)=(8,1)  maka panjang n=38 dan jika 

(P,R)=(16,2) maka panjang n=138. Tahapan dari ekstraksi fitur tekstur dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

Gambar 3.7 Tahapan ekstraksi fitur tekstur. 

Penggabungan fitur dilakukan dengan menggabungkan nilai fitur bentuk 

dan fitur tekstur dalam satu fitur vektor yang sama (1 × s). Enam nilai fitur 

26 



pertama merupakan fitur bentuk dan fitur ketujuh sampai fitur terakhir merupakan 

fitur tekstur. Hasil penggabungan fitur akan disimpan dalam database sebagai 

fitur citra pap smear yang akan digunakan pada proses klasifikasi data uji. Jika 

terdapat sejumlah t citra, maka database yang dihasilkan berupa matriks 

berukuran t × s. 

3.1.4 Klasifikasi Citra Pap Smear 

Klasifikasi citra pap smear akan dilakukan dengan cara mencocokkan fitur 

data uji dan fitur yang disimpan di dalam sistem (database) dengan menggunakan 

Fuzzy k-Nearest Neighbor (Fuzzy k-NN). Alasan pemilihan Fuzzy k-NN adalah 

kemampuannya dalam menentukan kelas. Algoritma ini mampu 

mempertimbangkan jika ada sifat ambigu dari tetangga lain (Prasetyo, 2012). 

Nilai bobot keanggotaan masing-masing kelas yang masuk dalam kemungkinan 

klasifikasi kelas berdasarkan jarak akan dihitung kemudian dipilih kelas yang 

memiliki nilai maksimal. Kelas yang memiliki nilai maksimal tersebut merupakan 

hasil klasifikasi kelas citra uji. 

Klasifikasi citra pap smear dilakukan dua kali, yaitu klasifikasi dua kelas 

dan klasifikasi tujuh kelas. Untuk mengevaluasi sistem klasifikasi yang dibangun 

berdasarkan penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur yang invariant terhadap 

rotasi maka akan dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan mencocokkan 

citra uji dengan citra database berdasarkan fitur hasil penggabungan, kemudian 

dihitung akurasi klasifikasi kelas. Akurasi diperoleh dengan menghitung jumlah 

dari pengenalan citra uji yang diklasifikasikan dengan benar. Perhitungan akurasi 

menggunakan persamaan (2.14). 

3.2 Uji Coba dan Analisis 

Evaluasi terhadap hasil dan performa metode yang diimplementasikan 

dilakukan melalui perhitungan akurasi. Evalusi klasifikasi akan dilakukan 

berdasarkan leave-one-out validation (LOOCV) dan metode hold-out. Sebelum 

dilakukan evaluasi melalui perhitungan akurasi, data fitur akan dinormalisasi 

terlebih dahulu menggunakan persamaan (2.13). Pada tahapan ini juga dilakukan 

analisis terhadap parameter-parameter yang optimal untuk penggunaan metode 
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ekstraksi fitur tekstur Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF) yaitu 

parameter ketetanggaan P dan radius R. Untuk melakukan analisis ini, dilakukan 

uji coba sebagai berikut. 

a. Uji coba I : Evaluasi parameter fitur tekstur optimal dengan dengan Leave One

Out Cross Validation. Setiap citra hasil praproses akan diekstraksi fitur

teksturnya. Fitur tekstur akan diuji untuk mengklasifikasikan citra pap smear

ke dalam dua kategori sel menggunakan metode LBP-HF dengan variasi

jumlah ketetanggaan P dan radius R yang berbeda (P,R=8,1 dan P,R =16,2).

Nilai k pada Fuzzy k-NN yang digunakan hanya satu variasi yakni k=2.

b. Uji coba II : Evaluasi fitur tekstur yang invariant terhadap rotasi. Melakukan

uji coba dengan hanya menggunakan fitur tekstur. Seluruh citra dalam dataset

akan menjadi database sedangkan data uji merupakan database citra yang telah

dirotasi pada beberapa arah. Pengujian dilakukan untuk klasifikasi dua kategori

sel dan tujuh kelas sel dengan. Nilai k yang digunakan yaitu k=2, 3, 4, 5, 6, 7.

c. Uji coba III : Evaluasi fitur bentuk yang invariant terhadap rotasi. Melakukan

uji coba dengan hanya menggunakan fitur bentuk. Seluruh citra dalam dataset

akan menjadi database sedangkan data uji merupakan database citra yang telah

dirotasi pada beberapa arah. Pengujian dilakukan untuk klasifikasi dua kategori

sel dan tujuh kelas sel. Nilai k yang digunakan yaitu k=2, 3, 4, 5, 6, 7.

d. Uji coba IV : Evaluasi penggabungan fitur yang invariant terhadap rotasi.

Melakukan uji coba dengan dengan menggunakan fitur bentuk dan fitur tekstur

Seluruh citra dalam dataset akan menjadi database sedangkan data uji

merupakan database citra yang telah dirotasi pada beberapa arah. Pengujian

dilakukan untuk klasifikasi dua kategori sel dan tujuh kelas sel. Nilai k  yang

digunakan yaitu k=2, 3, 4, 5, 6, 7.

e. Uji coba V : Evaluasi hasil klasifikasi menggunakan fitur yang invariant

terhadap rotasi berdasarkan penggabungan fitur yang diajukan yakni fitur

bentuk deskriptor regional dan Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-

HF) dengan penggabungan sebelumnya yakni fitur bentuk dan fitur

homogenitas Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) serta fitur bentuk dan

metode Uniform Rotation Invariant Local Binary Pattern (LBPriu).

28 



BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil uji coba dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Berdasarkan dari hasil uji coba maka akan dilakukan proses analisis untuk 

mengetahui beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan dari penelitian ini. 

4.1 Lingkungan Uji Coba 

Untuk uji coba pada penelitian ini, sistem klasifikasi citra pap smear 

diimplementasikan menggunakan perangkat lunak yakni Matlab R2011b dan 

beberapa library yang tersedia, serta ImageJ 1.47v untuk keperluan segmentasi. 

Adapun untuk uji coba sistem digunakan PC dengan spesifikasi  prosesor berjenis 

Intel Core i3 1.90 GHz, memori berkapasitas 4 GB dan kapasitas harddisk sebesar 

500 GB. 

4.2 Data Uji Coba 

Pada penelitian ini, data uji coba yang digunakan adalah dataset Herlev 

yang terdiri dari 917 citra dengan dua kategori dan tujuh kelas. Kategori normal 

terdiri dari tiga kelas dan kategori abnormal terdiri dari empat kelas. Masing-

masing citra dilengkapi dengan citra ground truth hasil segmentasi manual oleh 

ahli sel.  

Gambar 4.1 Contoh citra uji yang telah dirotasi. 
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Untuk keperluan uji coba, setiap citra akan dirotasi dalam tujuh arah 

yaitu 45o, 90o,135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o. Contoh citra uji yang telah 

mengalami proses rotasi ditunjukkan pada gambar 4.1. 

Dalam sistem yang dibangun, seluruh data uji baik citra uji maupun citra 

database akan melalui tahap praproses sebelum melalui tahap ekstraksi fitur. 

Gambar 4.2 (a) dan Gambar 4.2 (b) merupakan citra hasil praproses yang akan 

digunakan pada ekstraksi fitur bentuk sedangkan Gambar 4.2 (c) merupakan citra 

hasil praproses yang akan digunakan pada ekstraksi fitur tekstur. 

  
 
Gambar 4.2 Citra hasil praproses. 

4.3 Uji Coba 

Pada tahap uji coba, sistem klasifikasi citra pap smear yang dibangun 

akan diuji dengan mengklasifikasikan citra data uji berdasarkan seluruh citra 

database. Setelah diklasifikasi, akan dihitung besar akurasi dari jumlah klasifikasi 

citra yang benar. 

Proses pengujian dilakukan pada 7336 citra pap smear dengan cara 

mengklasifikasikan 6419 citra uji dengan 917 citra database. Klasifikasi citra uji 

menggunakan metode Fuzzy k-Nearest Neighbour (FKNN). Untuk menghitung 

akurasi, digunakan persamaan (2.14) dan persamaan (2.15). Hasil akurasi tersebut 

diperoleh melalui metode pengujian yang terdiri dari metode Leave One Out 

Cross Validation (LOOCV) untuk uji coba parameter fitur tekstur dan metode 

hold-out untuk uji coba fitur yang invariant terhadap rotasi. Sebelum dilakukan 

pengujian, setiap data citra akan dinormalisasi pada tiap fiturnya menggunakan 

persamaan (2.13). Pengujian akurasi akan dilakukan sebanyak dua kali untuk uji 

coba fitur yang invariant terhadap rotasi. Pengujian yang pertama akan dilakukan 
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untuk klasifikasi berdasarkan kategori yaitu kategori normal dan kategori 

abnormal sedangkan pengujian yang kedua akan dilakukan untuk klasifikasi 

berdasarkan kelas sel yaitu kelas normal squamous, kelas intermediate squamous, 

kelas columnar, kelas mild dysplasia, kelas moderate dysplasia, kelas severe 

dysplasia, dan kelas carcinoma in situ. Untuk pengujian kategori pada dataset 

diasumsikan sebagai kelas sehingga pengujian yang akan dilakukan adalah 

klasifikasi dua kelas dan klasifikasi tujuh kelas. 

Terdapat beberapa uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis kehandalan hasil penggabungan fitur yang diusulkan, yaitu uji coba 

parameter ketetanggaan P dan radius R pada fitur tekstur, pengaruh setiap fitur 

yaitu fitur tekstur, fitur bentuk, dan gabungan fitur bentuk dan fitur tekstur dalam 

menghasilkan fitur yang invariant terhadap rotasi untuk klasifikasi citra pap 

smear. 

4.3.1 Hasil Uji Coba Parameter Fitur Tekstur 

Pada bagian ini, akan dilakukan uji coba parameter piksel ketetanggaan P 

dan radius R pada fitur tekstur. Tujuan uji coba ini adalah untuk menghasilkan 

parameter P dan R yang optimal berdasarkan nilai akurasi tertinggi saat 

penggunaan parameter pada klasifikasi berdasarkan dua kelas. Parameter P dan R 

yang diujikan adalah P=8, R=1 yang menghasilkan 38 fitur dan  P=16, R=2 yang 

menghasilkan 138 fitur. 

Citra input merupakan citra hasil cropping nukleus yang sudah 

mengalami operasi grayscale. Ektraksi fitur citra grayscale akan dilakukan 

menggunakan metode Local Binary Pattern Histogram Fourier (LBP-HF). Hasil 

ekstraksi fitur LBP-HF akan dinormalisasi dan dievaluasi dengan cara 

mengklasifikasikan fitur citra uji menggunakan metode FKNN dengan pengujian 

LOOCV (Chankong, 2014). Parameter FKNN yang digunakan adalah k=2. Hasil 

akurasi diperoleh dengan menghitung jumlah citra uji yang diprediksi benar 

menggunakan persamaan (2.15). 
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Tabel 4.1 Matriks Confusion Klasifikasi dengan P=8, R=1. 

 

Kelas Asli Hasil Klasifikasi 
Normal Abnormal 

Normal 182 60 
Abnormal 74 601 

Akurasi =
182 + 601

182 + 60 + 74 + 601 = 𝟖𝟓,𝟐𝟖% 

Tabel 4.2 Matriks Confusion Klasifikasi dengan P=16, R=2. 

 

Kelas Asli Hasil Klasifikasi 
Normal Abnormal 

Normal 206 36 
Abnormal 102 573 

Akurasi =
206 + 573

206 + 36 + 102 + 573 = 84,95% 

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan hasil klasifikasi yang disajikan 

dalam bentuk mariks confusion. Dari tabel tersebut dihasilkan nilai akurasi untuk 

parameter P=8, R=1 adalah sebesar 85.39% sedangkan untuk parameter P=16, 

R=2 adalah sebesar 84.95%. Dengan demikian akurasi klasifikasi dengan P=8 dan 

R=1 lebih tinggi dari pada akurasi klasifikasi dengan P=16 dan R=2. Meskipun 

pada uji coba P=16, R=2 kesalahan klasifikasi pada kelas normal berkurang, akan 

tetapi kesalahan klasifikasi kelas abnormal juga meningkat, dan berpengaruh pada 

menurunnya akurasi klasifikasi, sehingga parameter P=8 dan R=1 dipilih menjadi 

parameter optimal yang akan digunakan pada uji coba fitur tekstur yang invariant 

terhadap rotasi pada uji coba selanjutnya. 

4.3.2 Uji Coba Fitur Tekstur untuk Klasifikasi Citra Pap Smear 

Uji coba ini bertujuan untuk melihat pengaruh fitur tekstur terhadap hasil 

klasifikasi jika data uji merupakan data yang berasal dari database dengan rotasi 

yang beragam. Citra input merupakan citra grayscale hasil cropping citra warna 

pap smear pada daerah nukleus. Ekstraksi fitur citra grayscale akan dilaukan 

menggunakan metode LBP-HF dengan parameter P=8, R=1 yang menghasilkan 

38 fitur tekstur. Hasil ekstraksi fitur LBP-HF akan dinormalisasi dan dievaluasi 
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dengan cara mengklasifikasikan fitur citra uji menggunakan metode FKNN 

dengan pengujian Hold Out. Parameter FKNN yang digunakan adalah k=2, 3, 4, 

5, 6, 7 untuk mengetahui perubahan nilai akurasi dan akurasi optimal jika 

parameter k berbeda. Hasil akurasi diperoleh dengan menghitung jumlah citra uji 

yang diklasifikasi benar menggunakan persamaan (2.14). 

Data yang dijadikan data citra acuan (database) dalam klasifikasi 

berjumlah 917 citra. Sedangkan data uji merupakan data citra acuan yang telah 

dirotasi ke dalam tujuh arah (45o, 90o,135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o) dengan 

total 6419 citra.  

 
Tabel 4.3 Hasil Akurasi Klasifikasi Dua Kelas berdasarkan Fitur Tekstur. 

 
k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 

2 90.08 5782 637 
3 92.68 5949 470 
4 92.97 5968 451 
5 93.38 5994 425 
6 93.44 5998 421 
7 93.13 5978 441 

 

Tabel 4.4 Hasil Akurasi Klasifikasi Tujuh Kelas berdasarkan Fitur Tekstur. 

 
k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 

2 61.57 3952 2467 
3 62.32 4000 2419 
4 63.14 4053 2366 
5 63.23 4059 2360 
6 63.36 4067 2352 
7 63.16 4054 2365 

Akurasi berdasarkan dua kelas ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan akurasi 

berdasarkan tujuh kelas ditunjukkan pada Tabel 4.4 dengan variasi parameter nilai 

k pada metode klasifikasi FKNN. Hasilnya menunjukkan bahwa akurasi tertinggi 

pada klasifikasi dua kelas yaitu 93.44% diperoleh pada parameter k=6 sedangkan 

akurasi tertinggi pada klasifikasi tujuh kelas yaitu 63.36% diperoleh pada 

parameter k=6.  
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4.3.3 Uji Coba Fitur Bentuk untuk Klasifikasi Citra Pap Smear 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fitur bentuk terhadap 

hasil klasifikasi jika data uji merupakan data yang berasal dari database dengan 

rotasi yang beragam seperti pada uji coba pengaruh fitur tekstur. Citra input 

merupakan citra biner yang terdiri dari citra biner nukleus dan citra biner sel.  

Ekstraksi fitur citra biner akan dilakukan menggunakan perhitungan 

deksriptor regional. Panjang fitur vektor bentuk yang dihasilkan adalah enam 

fitur. Enam fitur bentuk tersebut secara berturut-terurut yaitu area nukleus, 

compactnes nukleus, aspek rasio lebar dan tinggi nukleus, area sel, compactnes 

sel, aspek rasio area nukleus dan sel. Fitur bentuk akan dinormalisasi 

menggunakan normalisasi data maksimum dan data minimum pada setiap fiturnya 

menggunakan persamaan (2.13). Hasil fitur yang telah dinormalisasi akan menjadi 

masukan dalam perhitungan akurasi menggunakan metode klasifikasi FKNN dan 

dievaluasi dengan cara mengklasifikasikan fitur citra uji dengan pengujian Hold 

Out. Parameter FKNN yang digunakan adalah k=2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasil akurasi 

diperoleh dengan menghitung jumlah citra uji yang diprediksi benar 

menggunakan persamaan (2.14). 

Data yang dijadikan data citra acuan (database) dalam klasifikasi 

berjumlah 917 citra. Sedangkan data uji merupakan data citra acuan yang telah 

dirotasi ke dalam tujuh arah (45o, 90o,135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o) dengan 

total 6419 citra.  

Tabel 4.5 Hasil Akurasi Klasifikasi Dua Kelas berdasarkan Fitur Bentuk. 

 
k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 

2 92.65 5947 472 
3 93.32 5990 429 
4 93.6 6008 411 
5 93.64 6011 408 
6 93.83 6023 396 
7 93.58 6007 412 

 
Akurasi untuk klasifikasi dua kelas sel ditunjukkan pada Tabel 4.5 dengan 

variasi parameter nilai k pada metode klasifikasi FKNN. Tabel 4.5 menunjukkan 

bahwa hasil akurasi tertinggi untuk klasifikasi sel berdasarkan fitur bentuk 
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diperoleh ketika parameter k=6 yaitu 93.83%. Tabel 4.6 menunjukkan akurasi 

tertinggi klasifikasi yaitu 67.92% untuk tujuh kelas berdasarkan fitur bentuk 

ketika parameter k=4.  

 

Tabel 4.6 Hasil Akurasi Klasifikasi Tujuh Kelas berdasakan Fitur Bentuk. 
 

k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 
2 67.78 4351 2068 
3 67.32 4321 2098 
4 67.92 4360 2059 
5 67.75 4349 2070 
6 67.29 4319 2100 
7 67.61 4340 2079 

 

4.3.4 Uji Coba Penggabungan Fitur Bentuk dan Fitur Tekstur untuk 
Klasifikasi Citra Pap Smear 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggabungan fitur 

bentuk dan fitur tekstur terhadap hasil klasifikasi jika data uji merupakan data 

yang berasal dari database dengan rotasi yang beragam seperti pada uji coba 

pengaruh fitur tekstur. Data yang dijadikan data citra acuan (database) dalam 

klasifikasi berjumlah 917 citra. Sedangkan data uji merupakan data citra acuan 

yang telah dirotasi ke dalam tujuh arah (45o, 90o,135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o) 

dengan total 6419 citra.  

Panjang fitur vektor gabungan berjumlah 44 fitur yang terdiri dari 6 fitur 

bentuk dan 38 fitur tekstur. Fitur gabungan ini juga akan dinormalisasi 

menggunakan normalisasi data maksimum dan data minimum pada setiap fiturnya 

menggunakan persamaan (2.13).  

Hasil fitur yang telah dinormalisasi akan menjadi masukan dalam 

perhitungan akurasi menggunakan metode klasifikasi FKNN. Akurasi klasifikasi 

dua kelas ditunjukkan pada Tabel 4.7 dengan variasi parameter nilai k pada 

metode FKNN.  
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 Tabel 4.7 Hasil Akurasi Klasifikasi Dua Kelas berdasarkan Fitur Gabungan. 
 

k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 
2 94.07 6038 381 
3 95.47 6128 291 
4 95.61 6137 282 
5 95.67 6141 278 
6 95.76 6147 272 
7 95.59 6136 283 

 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil akurasi tertinggi klasifikasi dua kelas sel 

berdasarkan penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur diperoleh ketika 

parameter k=6 yakni 95.76%. Sedangkan Tabel 4.8 menunjukkan hasil akurasi 

tertinggi klasifikasi tujuh kelas berdasarkan nilai fitur bentuk diperoleh ketika 

parameter Fuzzy k-NN k=4 yakni 74.75%.  

  

Tabel 4.8 Hasil Akurasi Klasifikasi Tujuh Kelas berdasakan Fitur Bentuk. 
 

k FKNN Akurasi (%) Jumlah Benar Jumlah Salah 
2 72.80 4641 1778 
3 73.85 4741 1678 
4 74.75 4798 1621 
5 73.92 4745 1674 
6 73.81 4738 1681 
7 73.22 4700 1719 

 

4.3.5 Uji Coba Penggabungan Fitur Bentuk dan Fitur Tekstur yang Invariant 
terhadap rotasi untuk Klasifikasi Citra Pap Smear  

Uji coba ini bertujuan untuk membandingkan hasil uji coba penggabungan 

yang telah dilakukan dengan metode sebelumnya untuk mengetahui hasil 

penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur melalui perbandingan metode yang 

diusulkan dengan metode lain yang tidak invariant terhadap rotasi dan metode 

yang invariant terhadap rotasi sebelumnya.  

Parameter Fuzzy k-NN yang digunakan untuk klasifikasi dua kelas adalah 

k=6 sedangkan parameter Fuzzy k-NN yang digunakan untuk klasifikasi tujuh 

kelas adalah k=4. Ketentuan parameter ini diambil dari uji coba sebelumnya. 

36 

 



Perbandingan ini memiliki perbedaan diantaranya fitur vektor bentuk yang 

digunakan sebagai pembanding adalah 8 nilai fitur sesuai dengan penelitian 

chankong (2014) yang menggunakan deksriptor regional dan deskriptor boundary. 

Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan perbandingan dua metode lain dengan hasil uji 

coba pada penelitian ini.  

 
Tabel 4.9 Perbandingan Metode Sebelumnya untuk Klasifikasi Dua Kelas. 

 

Fitur 
Akurasi (%) 

Bentuk Tekstur  Gabung  
Bentuk+Tekstur 

homogenitas GLCM  72.24 64.32 69.99 

Bentuk+ LBPriu 72.24 91.84 89.33 

Bentuk + LBP-HF 93.83 93.44 95.76 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Metode Sebelumnya untuk Klasifikasi Tujuh Kelas. 
 

Fitur 
Akurasi (%) 

Bentuk  Tekstur Gabung 
Bentuk+Tekstur 

homogenitas GLCM  36.78 18.75 36.78 

Bentuk+ LBPriu 36.78 47.48 51.11 

Bentuk+LBP-HF 67.92 62.14 74.75 

 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan dua metode 

sebelumnya, hasil uji coba metode yang diusulkan memiliki akurasi tertinggi yaitu 

95.76% pada klasifikasi dua kelas dengan menggunakan gabungan fitur bentuk 

dan fitur tekstur. Metode sebelumnya yang dibandingkan merupakan metode yang 

menghasilkan fitur yang tidak invariant terhadap rotasi, fitur homogenitas GLCM 

dengan selisih akurasi sebesar 25.77% dan metode invariant terhadap rotasi 

sebelumnya, yakni uniform rotation invariant LBP dengan selisih akurasi sebesar 

6.43%. Perbandingan akurasi pada fitur bentuk dan fitur tekstur yang diusulkan 

juga menunjukkan peningkatan dibandingkan fitur bentuk dan fitur tekstur 

sebelumnya.   
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan dua metode 

sebelumnya, hasil uji coba metode yang diusulkan memiliki akurasi tertinggi yaitu 

74.75% pada klasifikasi tujuh kelas menggunakan gabungan fitur bentuk dan fitur 

tekstur. Selisih akurasi dengan fitur homogenitas GLCM sebesar 37.97% dan 

selisih akurasi dengan uniform rotation invariant LBP sebesar 23.64%. 

Perbandingan akurasi pada fitur bentuk dan fitur tekstur yang diusulkan juga 

menunjukkan peningkatan dibandingkan fitur bentuk dan fitur tekstur 

sebelumnya.   

4.4 Pembahasan Hasil Uji Coba 

4.4.1 Fitur Tekstur yang Invariant terhadap Rotasi untuk Klasifikasi Citra 
Pap Smear 

Bagian ini membahas hasil pengujian klasifikasi citra pap smear dengan 

hanya menggunakan fitur tekstur. Dalam proses pengujian pada klasifikasi tujuh 

kelas citra pap smear, diperoleh rata-rata akurasi mencapai 60% dan klasifikasi 

dua kelas yang memilki rata-rata akurasi mencapai 90%. Gambar 4.3 

menunjukkan akurasi klasifikasi menggunakan fitur tekstur. 

 

 
 
Gambar 4.3 Akurasi klasifikasi berdasarkan fitur tekstur. 

 

90.08 
92.68 92.97 93.38 93.44 93.13 

61.57 62.32 63.14 63.23 63.36 63.16 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2 3 4 5 6 7

Ak
ur

as
i (

%
) 

Parameter k  Fuzzy k-NN 

Dua Kelas

Tujuh Kelas

38 

 



Rendahnya akurasi pada klasifikasi tujuh kelas disebabkan karena pola 

fitur tekstur antar tujuh kelas memiliki kemiripan. Jika dilihat dari hasil fitur 

(Tabel 4.11) metode ekstraksi fitur LBP-HF mampu menghasilkan fitur yang 

sama ketika dirotasi pada arah kelipatan 90o. Pada citra yang dirotasi dengan arah 

bukan kelipatan 90o terjadi perbedaan fitur, hal ini disebabkan dimensi citra 

bertambah dari aslinya sehingga susunan tekstur dan hasil perhitungan fitur 

tekstur juga berubah. Hal ini mengakibatkan penurunan akurasi pada tujuh kelas 

bukan disebabkan fitur yang tidak invariant terhadap rotasi. 

 

Tabel 4.11 Nilai Fitur Tekstur Citra pada berbagai Rotasi. 

 
 Data Input Fitur Hasil (1; 2; 3; 4; 5; 6………….35, 36, 37,38) 

Citra Asli 
 

(84; 11.3; 26; 7.8; 76; 46; …..; 26; 69; 262; 150) 

Citra rotasi 45o 
 (97; 20.01; 8.1; 19.4; 87; 56; ….; 5; 57; 272; 169) 

Citra rotasi 90o 
 

(84; 11.3; 26; 7.8; 76; 46; …..; 26; 69; 262; 150) 

Citra rotasi 135o 
 

(97; 20.01; 8.1; 19.4; 87; 56; ….; 5; 57; 272; 169) 

Citra rotasi 180o 
 

(84; 11.3; 26; 7,8; 76; 46; …..; 26; 69; 262; 150) 

Citra rotasi 225o  (97; 20.01; 8.1; 19.4; 87; 56; ….; 5; 57; 272; 169) 

Citra rotasi 270o 
 

(84; 11.3; 26; 7.8; 76; 46; …..; 26; 69; 262; 150) 

Citra rotasi 315o 
 

(97; 20.01; 8.1; 19.4; 87; 56; ….; 5; 57; 272; 169) 

Jika dilihat dari perhitungan nilai keanggotaan fitur menggunakan 

klasifikasi Fuzzy k-NN, misalnya citra data uji pada Tabel 4.12 adalah citra yang 

label kelas aslinya merupakan kelas 3 dalam pembagian tujuh kelas dan kelas 1 

dalam pembagian dua kelas. Berdasarkan nilai keanggotaannya, jika 

diklasifikasikan berdasarkan dua kelas maka prediksi kelasnya benar karena kelas 

1-3 dianggap kelas 1 (kategori 1), akan tetapi pada klasifikasi tujuh kelas maka 

data uji diprediksi salah karena nilai keanggotaan tertingginya pada kelas 1.  
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Tabel 4.12 Contoh Data Uji dan Hasil Nilai Keanggotaan dengan Klasifikasi 
FKNN 
 

Data 
Uji 

Kelas Nilai keanggotaan pada setiap kelas 
Asli Prediksi 1 2 3 4 5 6 7 

 
3 1 0.526 0.194 0.279 0 0 0 0 

4.4.2 Fitur Bentuk yang Invariant terhadap Rotasi untuk Klasifikasi Citra 
Pap Smear 

Dalam proses pengujian fitur bentuk pada klasifikasi tujuh kelas citra pap 

smear, diperoleh rata-rata 60% dan klasifikasi dua kelas yang memilki rata-rata 

akurasi sebesar 90%. Hasil ini sama seperti hasil pada pengujian fitur tekstur. 

Gambar 4.4 menunjukkan akurasi klasifikasi menggunakan fitur bentuk. 

 

 
 
Gambar 4.4 Akurasi klasifikasi berdasarkan fitur bentuk. 

 
Rendahnya akurasi bukan disebabkan perubahan nilai fitur ketika citra 

bentuk (citra biner) dirotasi. Akan tapi penurunan ini terjadi karena data pada 

fitur tujuh kelas memiliki kemiripan..  
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Tabel 4.13 Nilai Fitur Bentuk Nukleus Citra pada berbagai Rotasi. 
 

Data Input 
Nilai Fitur Bentuk 

Area Compactnes Aspek 
Rasio 

Citra Asli 
 

799 10.59 0.8566 

Citra rotasi 45o 

 
805 10.51 0.7994 

Citra rotasi 90o  799 10.59 0.8566 

Citra rotasi 135o 
 

805 10.51 0.8276 

Citra rotasi 180o 
 

799 10.59 0.8566 

Citra rotasi 225o 
 

805 10.51 0.7994 

Citra rotasi 270o  799 10.59 0.8566 

Citra rotasi 315o 
 

805 10.51 0.8276 

 
 
Tabel 4.14 Nilai Fitur Bentuk Sel Citra pada berbagai Rotasi. 

 

Data Input 
Nilai Fitur Bentuk 

Area Compactnes Aspek 
Rasio 

Citra Asli 
 

28567 13.24 0.028 

Citra rotasi 45o 

 
28563 12.6 0.028 

Citra rotasi 90o  28567 13.24 0.028 

Citra rotasi 135o 
 

28563 12.6 0.028 

Citra rotasi 180o 
 

28567 13.24 0.028 

Citra rotasi 225o 
 

28563 12.6 0.028 

Citra rotasi 270o  28567 13.24 0.028 

Citra rotasi 315o 
 

28563 12.6 0.028 

 

Jika dilihat dari hasil fitur (Tabel 4.13 dan Tabel 4.14) fitur bentuk mampu 

menghasilkan fitur yang sama ketika dirotasi pada perputaran 90o. Adapun jika 
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terjadi perbedaan, hal tersebut tidak terlalu signifikan. Perubahan ini hanya 

terjadi pada perputaran 45o. Perbedaan nilai area disebabkan karena ketika 

dirotasi nilai piksel citra hasil rotasi akan berubah. Meskipun perubahan yang 

terlihat secara visual tidak nampak akan tetapi fitur area adalah hasil perhitungan 

jumlah piksel pada objek sehingga sedikit perubahan susunan piksel akan 

berpengaruh pada nilai fitur.  

 

Tabel 4.15 Contoh Data Uji dan Hasil Nilai Keanggotaan dengan Klasifikasi 
FKNN 

 
Data 
Uji 

Kelas Nilai keanggotaan pada setiap kelas 
Asli Prediksi 1 2 3 4 5 6 7 

 
6 7 0 0 0 0 0 0.456 0.544 

Jika dilihat dari perhitungan nilai keanggotaan fitur menggunakan 

klasifikasi Fuzzy k-NN, misalnya citra data uji pada Tabel 4.15 berikut adalah 

citra yang label kelas aslinya merupakan kelas 6 dalam pembagian tujuh kelas dan 

kelas 2 dalam pembagian dua kelas. Berdasarkan nilai keanggotaannya, jika 

diklasifikasikan berdasarkan dua kelas maka prediksi kelas yang benar, karena 

kelas 4-7 dianggap kelas 2 (kategori 2), akan tetapi pada klasifikasi tujuh kelas 

data uji diprediksi salah, karena nilai keanggotaan tertingginya pada kelas 7.  

4.4.3 Penggabungan Fitur Bentuk dan Fitur Tekstur yang Invariant 
terhadap Rotasi untuk Klasifikasi Citra Pap Smear 

Pada hasil uji coba pengaruh penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur 

pada klasifikasi dua kelas citra pap smear, semua akurasi pada pengujian 

parameter k pada metode Fuzzy k-NN mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan pengujian menggunakan fitur bentuk atau fitur tekstur saja. Tabel 4.16 

menunjukkan pengaruh penggabungan fitur pada akurasi klasifikasi dua kelas. 
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Tabel 4.16 Hasil Akurasi Klasifikasi Dua Kelas berdasarkan Fitur Bentuk, Fitur 
Tekstur dan Fitur Gabungan. 

 

k FKNN Akurasi (%) 
Bentuk Tekstur Bentuk+Tekstur 

2 92.65 90.08 94.07 
3 93.32 92.68 95.47 
4 93.6 92.97 95.61 
5 93.64 93.38 95.67 
6 93.83 93.44 95.76 
7 93.58 93.13 95.59 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Akurasi klasifikasi dua kelas berdasarkan fitur bentuk, fitur tekstur, 
dan gabungan fitur bentuk dan tekstur. 

 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi dua kelas antara fitur 

bentuk dan fitur tekstur pada setiap pengujian parameter Fuzzy k-NN (k=2, 3, 4, 

5, 6, 7) memiliki perbedaan yang kecil. Kedua fitur memiliki kisaran nilai akurasi 

antara 90% - 94%. Meskipun perbedaan ini kurang signifikan akan tetapi akurasi 

mengalami peningkatan ketika kedua fitur digabungkan hingga di atas 94%. Pada 

klasifikasi dua kelas, akurasi maksimal fitur bentuk, fitur tekstur, dan gabungan 

fitur bentuk dan fitur tekstur terjadi pada parameter Fuzzy k-NN yang sama yakni 

k=6.  
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 Tabel 4.17 Hasil akurasi klasifikasi tujuh kelas berdasarkan fitur bentuk, fitur 
tekstur dan fitur gabungan. 

 

k FKNN Akurasi (%) 
Bentuk Tekstur Bentuk+Tekstur 

2 67.78 61.57 72.80 
3 67.32 62.32 73.85 
4 67.92 63.14 74.75 
5 67.75 63.23 73.92 
6 67.29 63.36 73.81 
7 67.61 63.16 73.22 

 
 

 
 
Gambar 4.6 Akurasi klasifikasi tujuh kelas berdasarkan fitur bentuk, fitur tekstur, 
dan gabungan fitur bentuk dan tekstur. 

 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi tujuh kelas untuk fitur 

bentuk berkisar antara 67%-68% dan fitur tekstur berkisar antara 61%-64% pada 

setiap pengujian parameter Fuzzy k-NN dengan k=2, 3, 4, 5, 6, 7. Meskipun 

perbedaan ini kurang signifikan akan tetapi akurasi mengalami peningkatan ketika 

kedua fitur digabungkan yaitu mencapai 72%. Pada klasifikasi tujuh kelas, akurasi 

maksimal fitur bentuk, fitur tekstur, dan gabungan fitur bentuk dan fitur tekstur 

diperoleh pada parameter Fuzzy k-NN yang sedikit berbeda dari klasifikasi dua 

kelas yaitu dari segi pengujian k dimana akurasi tertinggi fitur bentuk (67.92%) 

diperoleh pada k=4 , fitur tekstur (63.36%) diperoleh pada k=6 dan fitur gabungan 
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bentuk dan tekstur (74.75%) yang sama dengan fitur bentuk yakni diperoleh pada 

k=4. 

4.4.4 Perbandingan dengan Metode Sebelumnya 

Metode sebelumnya yang telah digunakan dalam mengklasifikasikan citra 

pap smear dengan tidak memperhatikan adanya keadaan fitur invariant terhadap 

rotasi adalah perhitungan nilai homogenitas metode gray level co-occurrence 

matrix (GLCM) (Chankong dkk, 2014) dan metode yang memiliki kemampuan 

ekstraksi fitur tekstur yang invariant terhadap rotasi adalah metode uniform 

rotation invariant local binary pattern (LBPriu) (Plissiti dkk, 2011).  

Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan dua 

metode sebelumnya, hasil uji coba metode yang diusulkan memiliki akurasi 

tertinggi yaitu mencapai 95.76% untuk dua kelas dengan parameter k=6 dan 

74.75% untuk tujuh kelas dengan parameter k=4. Nilai parameter k yang 

digunakan disesuaikan dengan akurasi tertinggi yang diperoleh pada uji coba 

sebelumnya.  

 

 
 
Gambar 4.7 Perbandingan akurasi dua kelas (fitur bentuk, fitur tekstur, fitur 
gabungan bentuk dan tekstur) dengan metode sebelumnya. 
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Gambar 4.8 Perbandingan akurasi tujuh kelas (fitur bentuk, fitur tekstur, fitur 
gabungan bentuk dan tekstur) dengan metode sebelumnya. 
 

Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 menunjukkan hasil akurasi penggabungan 

yang diusulkan dengan penggabungan penelitian lain untuk mengetahui 

keefektifan metode dalam menghasilkan fitur yang invariant terhadap rotasi.  

Pada klasifikasi dua kelas (Gambar 4.6), akurasi penggabungan fitur yang 

dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan penggabungan fitur sebelumnya. 

Dari Gambar 4.6 juga dapat dilihat bahwa pada penggabungan lain akurasinya 

menurun bila dibandingkan dengan fitur tekstur. Hal ini menunjukkan 

penggabungan tersebut kurang cocok dalam menghasilkan fitur yang invariant 

terhadap rotasi untuk klasifikasi dua kelas citra pap smear. Ditinjau dari fitur 

bentuk atau fitur tekstur saja, akurasi fitur bentuk yang diusulkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan fitur bentuk sebelumnya.  

Pada klasifikasi tujuh kelas (Gambar 4.7), akurasi penggabungan fitur 

yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan penggabungan fitur 

sebelumnya. Ditinjau dari fitur bentuk atau fitur tekstur saja, akurasi fitur bentuk 

yang diusulkan lebih tinggi dibandingkan dengan fitur bentuk sebelumnya.   

Selain hasil akurasi keseluruhan data uji, Tabel 4.18 juga menunjukkan 

contoh klasifikasi (dua kelas) yang salah dari sebuah data uji ketika menggunakan 

penggabungan fitur yang tidak invariant terhadap rotasi (9 fitur) dan 
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penggabungan fitur yang diusulkan (44 fitur). Dari tabel 4.18 terbukti bahwa 

penggabungan fitur yang diusulkan dapat mengurangi kesalahan klasifikasi yang 

disebabkan oleh perbedaan fitur data uji karena adanya rotasi citra. 

Tabel 4.18 Perbandingan klasifikasi dua kelas menggunakan fitur yang invariant 
dan tidak invariant terhadap rotasi.  

 

No Data Uji Database Kelas Nilai keanggotaan 
FKNN Panjang 

Fitur Asli Prediksi 1 2 

1  

  
1 2 0 1 9 

2  

  
1 1 0.571 0.431 44 

3 
  

2 1 0.656 0.344 9 

4 
  

2 2 0 1 44 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh setelah 

melakukan serangkaian uji coba serta saran untuk pengembangan penelitian lebih 

lanjut.  

5.1 Kesimpulan 

Pada sub-bab ini dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

hasil percobaan dan analisis penelitian yang dilakukan terhadap penggabungan 

fitur yang diusulkan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur dapat menghasilkan fitur yang

invariant terhadap rotasi dan digunakan untuk klasifikasi citra pap smear

berdasarkan dua kelas (kategori sel) dengan akurasi tertinggi 95.76% pada

parameter Fuzzy k-NN k=6. Akurasi ini mengalami peningkatan jika

dibandingkan akurasi fitur bentuk (93.83%) dan fitur tekstur (93.44%).

2. Penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur dapat menghasilkan fitur yang

invariant terhadap rotasi dan digunakan untuk klasifikasi citra pap smear

berdasarkan tujuh kelas (kelas sel) dengan akurasi tertinggi 74.75% pada

parameter k=4. Akurasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan akurasi

fitur bentuk (67.92%) dan fitur tekstur (63.66%).

3. Penggabungan fitur yang diusulkan mengalami peningkatan akurasi sebesar

25.77% untuk klasifikasi dua kelas dan 37.97% untuk klasifikasi tujuh kelas

jika dibandingkan dengan penggabungan fitur bentuk dan fitur tekstur

sebelumnya yang tidak invariant terhadap  rotasi.

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian-penelitian mendatang, yaitu penambahan fitur bentuk 

dan fitur tekstur yang dapat membedakan dan meningkatkan akurasi klasifikasi 

tujuh kelas, seperti pengukuran ketidakteraturan bentuk sel dengan fitur dispersi 

dan penambahan input citra hasil praproses untuk proses ekstraksi fitur tekstur 

misalnya dengan ekualisasi histogram. 

49 



BIODATA PENULIS 

Yuwanda Purnamasari Pasrun, lahir 

di kota Makassar pada tanggal 3 

Agustus 1990, merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara. Penulis 

menempuh pendidikan dari SDN 

Kemaraya Timur Kendari, SLTPN 1 

Kendari, dan SMAN 4 Kendari. Pada 

tahun 2008 diiterima pada jenjang S1 

Teknik Informatika di Universitas 

Haluoleo Kendari. Kemudian pada 

tahun 2013 dengan rahmat Allah SWT, 

penulis diterima di Magister Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Informasi ITS melalui jalur BPPDN (Beasiswa 

Pendidikan Dalam Negeri) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2015 

dengan bidang minat KCV (Komputasi Cerdas dan Visualisasi).   

Penulis dapat dihubungi melalui email : yuwandapurnamasari@gmail.com.  

 54 

mailto:yuwandapurnamasari@gmail.com

	5113201003-Cover_id-5113201003-cover-idpdf
	5113201003-Cover_en-5113201003-cover-enpdf
	5113201003-Approval_Sheet-5113201003-approval-sheetpdf
	5113201003-Abstract_id-5113201003-abstract-idpdf
	ABSTRAK

	5113201003-Abstract_en-5113201003-abstract-enpdf
	ABSTRACT

	5113201003-Preface-5113201003-prefacepdf
	KATA PENGANTAR

	5113201003-Table_of_Content-5113201003-table-of-contentpdf
	DAFTAR ISI

	5113201003-Tables-5113201003-tablespdf
	DAFTAR TABEL

	5113201003-Illustrations-5113201003-illustrationpdf
	5113201003-Chapter1-5113201003-chapter1pdf
	BAB 1 PENDAHULUAN
	2
	3
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Kontribusi Penelitian
	1.6 Batasan Masalah


	5113201003-Chapter2-5113201003-chapter2pdf
	BAB 2 KAJIAN PUSTAKA
	2
	1.
	2.
	2.1 Papanicolaou Smear dan Sel Papanicolaou
	2.2 Fitur Citra Sitologi
	2.3 Ekstraksi Fitur Bentuk
	2.3.1 Area (A)
	2.3.2 Perimeter (P)



	5113201003-Chapter3-5113201003-chapter3pdf
	BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
	3
	3.1 Rancangan Sistem
	3.1.1 Deskripsi Dataset
	3.1.2 Praproses
	3.1.3 Penggabungan Fitur Bentuk dan Fitur Tekstur yang Invariant Terhadap Rotasi
	3.1.4 Klasifikasi Citra Pap Smear
	3.2 Uji Coba dan Analisis


	5113201003-Chapter4-5113201003-chapter4pdf
	BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Lingkungan Uji Coba
	4.2 Data Uji Coba
	4.3 Uji Coba
	4.3.1 Hasil Uji Coba Parameter Fitur Tekstur
	4.3.2 Uji Coba Fitur Tekstur untuk Klasifikasi Citra Pap Smear
	4.3.3 Uji Coba Fitur Bentuk untuk Klasifikasi Citra Pap Smear



	5113201003-Bibliography-5113201003-bibliographypdf
	DAFTAR PUSTAKA

	5113201003-Conclusion-5113201003-conclusionpdf
	BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran


	5113201003-Biography-5113201003-biographypdf
	BIODATA PENULIS




