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ABSTRAK 

 
Tumor otak merupakan sebuah penyakit yang dapat dikatakan berbahaya namun juga tidak 

berbahaya, penyakit tumor otak yang dapat membahayakan nyawa penderitanya adalah tumor otak 

ganas atau kanker otak sedangkan penyakit tumor otak yang tidak membahayakan nyawa adalah tumor 

otak jinak, diagnosa yang sedini mungkin adalah kunci dari menghindari resiko kematian akibat 

penyakit ini.namun karena keterbatasan kemampuan manusia terdapat resiko terjadinya keterlambatan 

ataupun kesalahan dalam mendiagnosa penyakit ini.untuk mengatasi hal tersebut penelitian ini 

mengusulkan sebuah aplikasi untuk membantu radiologis melakukan proses diagnosa tumor otak 

melalui citra hasil scan MRI. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara meningkatkan kecepatan, akurasi dan 

objektifitas diagnosa tumor otak pada citra scan MRI yang dilakukan oleh radiologis dengan cara 

membangun aplikasi yang mampu membuka data citra MRI dan membaca informasi pasien yang 

terkandung didalam file berformat dicom, dan menggunakan metode GLCM untuk proses ekstraksi 

fitur/ciri pada 400 data citra MRI yang dipadukan dengan metode pohon keputusan untuk melakukan 

proses klasifikasi atau diagnosa dari citra MRI yang menjadi masukan, aplikasi dibangun dengan Bahasa 

pemrograman c#. 

Tahapan yand dilakukan oleh aplikasi untuk melakukan deteksi tumor otak dilakukan dengan 

membuka citra MRI pada file yang berformat dicom dari citra tersebut akan dipilih region of interest 

yang akan diolah menggunakan median filter untuk mengurangi noise dan selanjutnya dilakukan 

pembuatan GLCM yang akan digunakan untuk ekstraksi ciri dari citra. Nilai yang dihasilkan dari proses 

ciri ini digunakan sebagai masukan dari pohon keputusan. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa (1) model perancangan aplikasi 

yang digunakan mampu mengimplementasikan metode GLCM dan pohon Keputusan. (2) aplikasi yang 

dibangun memiliki tingkat akurasi terbaik mencapai 75% dalam mendiagnosa tumor otak setelah diukur 

menggunakan teknik cross validation, (3) konsistensi dari fitur pada data citra yang digunakan sangat 

berpengaruh terhadapa kemampuan aplikasi untuk melakukan diagnosa, (4) aplikasi yang dibangun 

tidak menghiraukan kebutuhan penggunaan pada situasi kerja nyata dari pengguna, berdasarkan 

simpulan dari penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengelompokan data 

citra sebelum digunakan untuk membangun pohon keputusan untuk mengurangi inkonsistensi dan 

variasi dari fitur, disarankan juga untuk melakukan hal tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan dari 

situasi yang dihadapi pengguna. 

 

KATA KUNCI  : Deteksi Tumor Otak, Citra, MRI, GLCM, Pohon Keputusan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Tumor otak menurut Willis (1942) 

“adalah suatu masa jaringan abnormal 

yang pertumbuhannya melebihi 

jaringan yang normal dan pertumbuhan 

ini tidak ada koordinasi serta 

berlangsung terus dalam keadaan yang 

berlebihan walaupun perangsang yang 

menimbulkan telah dihilangkan”. 

Penyakit ini bisa menyerang siapa saja 

baik anak-anak maupun orang dewasa, 

jenis tumor otak dapat dibedakan ke 

dalam dua kelompok, yaitu tumor jinak 

atau dapat disebut benign dan tumor 

ganas atau disebut malign. tumor ganas 

mengandung sel kanker sedangkan 

tumor jinak tidak mengandung sel 

kanker. Tumor jinak sering dikatakan 

tidak berbahaya karena tidak sampai 

berkembang menjadi kanker. Namun 

demikian, penyakit ini tetap tidak bisa 

dianggap enteng karena dapat berakibat 

fatal pada kesehatan tubuh. sifatnya 

yang jinak membuat penderitanya acap 

kurang tanggap melakukan pengobatan. 

Padahal semakin cepat penyakit tumor 

jinak diobati, akan semakin baik. Untuk 

mengobati tumor dapat dilakukan 

dengan cara radioterapi dan 

chemoterapi. Penyakit tumor 

digolongkan dalam penyakit yang 

berbahaya dan mengancam nyama, 

meskipun tumor yang diderita termasuk 

dalam golongan tumor jinak sekalipun, 

karena dalam beberapa kasus tumor 

jinak dapat berubah menjadi tumor 

ganas. oleh sebab itu. Sangat penting 

untuk mendiagnosa penyakit tumor 

sedini mungkin untuk segera dilakukan 

pengobatan yang efektif sebelum tumor 

berubah menjadi ganas dan berakibat 

fatal bagi  penderitanya. Pada dunia 

medis sekarang ini diagnosa tumor 

dapat dilakukan dengan teknik digital 

imaging yang digunakan untuk 

memonitor keadaan otak. MRI ( 

Magnetic Resonance Imaging ) adalah 

salah satunya. Namun MRI hanya dapat 

melakukan proses Imaging untuk 

selanjutnya citra yang didapatkan 

diinterpretasikan oleh radiologis. Aspek 

ketergantungan pada manusia untuk 

menginterpretasikan dan menghasilkan 

kesimpulan ini menjadi tidak praktis 

jika dihadapkan dengan jumlah data 

yang besar. Selain itu Citra yang 

dihasilkan oleh MRI juga mengandung 

Noise yang dapat disebabkan oleh 

performa dari operator dalam 

menjalankan mesin MRI. Hal ini 

menjadi salah satu hal yang dapar 

mempengaruhi akurasi dari diagnosa 

yang dihasilkan selain faktor human 

error lain dari pihak radiologis. Oleh 

sebab itu sebuah sistem yang 

terkomputerisasi dapat membantu 

mengurangi workload dan mengurangi 

faktor human error oleh radiologis. 
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Penelitian tentang tumor otak pada citra 

MRI sebelumnya sudah pernah 

dilakukan oleh J.Naik dari Gujarat 

Technology University pada tahun 2014 

silam. Pada penelitiannya mereka 

membandingkan antara naïve bayes 

classifier dan pohon keputusan yang 

dipadukan dengan metode ekstraksi ciri 

GLCM ( Gray-Level Co-Occurrence 

Matrix ) untuk mengklasifikasikan 

apakah sebuah citra MRI mengandung 

tumor jinak atau ganas. hasil dari 

penelitian mereka adalah metode naïve 

bayes mempunyai akurasi sebesar 96% 

sedangkan pohon keputusan sebesar 

98%. Penelitian serupa juga pernah 

dilakukan oleh Hema Rajini dkk pada 

tahun 2012, mereka hanya meneliti 

metode pohon keputusan untuk 

klasifikasi tumor pada citra MRI dan 

hasilnya pun sama, pada penelitian 

mereka pohon keputusan juga memiliki 

tingkat akurasi sebesar 98%. Berangkat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

J. Naik dan Hema Rajini. maka pada 

penelitian ini penulis akan 

mengimplementasikan metode pohon 

keputusan dan metode ekstraksi ciri 

GLCM pada sebuah perangkat lunak 

komputer untuk membantu Radiologis 

mengenali jenis tumor otak dengan 

lebih cepat dan akurat. 

II. METODE 

Metode yang digunakan pada aplikasi 

yang dibangun pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut  

a) GLCM 

GLCM (Gray Level Co-

occurence Matrix) pertama kali 

diperkenalkan oleh Haralick pada 

tahun 1979. GLCM adalah suatu 

matrik kookurensi yang elemen-

elemennya merupakan jumlah 

kemunculan piksel-piksel yang 

memiliki nilai tingkat keabuan 

tertentu, di mana pasangan piksel 

itu berada pada jarak dan sudut 

tertentu.(Mryka Hall-Beyer , 2005). 

b) Pohon Keputusan 

Decision Tree atau pohon 

keputusan merupakan metode 

klasifikasi dan prediksi yang sangat 

kuat dan terkenal. Metode pohon 

keputusan mengubah fakta yang 

sangat besar menjadi pohon 

keputusan yang mempresentasikan 

aturan-aturan. sebuah pohon 

keputusan mungkin dibangun 

dengan seksama secara manual atau 

dapat tumbuh secara otomatis 

dengan menerapkan salah satu atau 
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beberapa algoritma pohon 

keputusan yang memodelkan 

himpunan data yang belum 

terklasifikasi (Kusrini, 2008). 

alur dari logika aplikasi yan 

dibangun dapat dilihat seperti pada 

gambar 2.1. 

Open MRI Image

Select Image's Area

Auto Diagnose

Crop

Median Filter

GLCM

Decision Tree

Result  

 

Gambar 2.1 alur aplikasi 

Diawali dengan membuka citra 

MRI kemudian melakukan proses 

pemilihan region of interest yang 

diinginkan, region atau area yang dipilih 

akan pada proses auto diagnose akan 

dilakukan pre-processing berupa 

pemotongan sesuai dengan area dari 

citra yang dipilih,selanjutnya dilakukan 

proses pengurangan noise 

menggunakan teknik median filter 

untuk selanjutnya dilakukan ekstraksi 

ciri menggunakan GLCM. Nilai hasil 

ekstraksi ciri ini kemudian digunakan 

sebagai input pada pohon keputusan. 

Sedangkan alur dan logika dari proses 

membangun pohon keputusan dapat 

dilihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 alur membangun pohon 

keputusaan. 

Proses membangun pohon 

keputusan dimulai dengan membuka 

data training kemudian pohon 

keputusan akan membangun model 

berdasarkan pada data training setelah 

jadi akan dilakukan proses evaluasi 

menggunakan cross-validation dan 

kemudian menampilkan hasilnya. Jika 

pengguna puas dengan hasilnya model 

pohon keputusan dapat disimpan. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berikut ini adalah realisasi dari 

aplikasi yang dibangun. Realisasi modul 

dicom image viewer dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 image viewer 

 

Sedangkan realisasi dari modul auto 

diagnose dapat dilihat seperti pada 

gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 hasil auto diagnose 

 

Untuk mengevaluasi kinerja aplikasi 

yang telah dibangun dalam melakukan 

klasifikasi jenis tumor pada proses auto 

diagnose akan digunakan teknik cross 

vadidation dengan jumlah sepuluh 

lipatan atau disebut juga 10-fold cross 

validation, masing-masing skenario di 

uji sebanyak 10 kali dan diambil nilai 

tertingginya, pengujian dilakukan pada 

komputer desktop dengan spesifikasi: 

 Processor : Intel® Core(TM) i5-

6500 CPU @ 3.20GHz 

 RAM : 8.0 GB 

 HDD :1.0 TB SATA7200rpm  

 GPU : Radeon(TM) RX470 

4GB 

skenario dan hasil pengujian yang 

dilakukan adalah sebagaimana berikut 

ini. 

1. Skenario 1 

Pada skenario ini ekstraksi ciri 

GLCM dilakukan dengan hanya 

menggunakan satu sudut saja yaitu 

sudut 0 derajat. dengan jarak piksel 

sebanyak satu piksel. Dari hasil 

ujicoba menggunakan skenario satu 

didapati bahwa aplikasi mampu 

melakukan diagnosa dengan akurasi 

terbaik mencapai 72,53% pada 

skenario dengan jumlah data 

sebanyak 40 dan paling buruk pada 

skenario dengan jumlah data 400. 

dengan waktu proses paling cepat 

0.0093 detik dan paling lambat 

0.428 detik. Dari skenario ini 

diketahui bahwa semakin sedikit 
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jumlah data akurasi dan kecepatan 

proses akan meningkat. 

2. Skenario 2 

Pada skenario ini ekstraksi ciri 

GLCM dilakukan dengan 

menggunakan empat sudut yaitu 

sudut 0 derajat ,sudut 45 derajat, 

sudut 90 derajat dan sudut 135 

derajat dan jarak piksel sebanyak 

satu piksel. Dari hasil ujicoba 

menggunakan skenario dua didapati 

bahwa aplikasi mampu melakukan 

diagnosa dengan akurasi terbaik 

mencapai 75% pada skenario 

dengan jumlah data sebanyak 40 dan 

paling buruk pada skenario dengan 

jumlah data 400 yang menghasilkan 

akurasi 46.21%. dengan waktu 

proses paling cepat 0.0127 detik dan 

paling lambat 1.598 detik. Dari 

skenario ini diketahui juga sama 

dengan skenario satu bahwa dengan 

semakin sedikit jumlah data akurasi 

dan kecepatan proses akan 

meningkat. 

3. Skenario 3 

Pada skenario ini ekstraksi ciri 

GLCM dilakukan dengan 

menggunakan empat sudut yaitu 

sudut 0 derajat ,sudut 45 derajat, 

sudut 90 derajat dan sudut 130 

derajat, dengan jarak piksel 

sebanyak satu piksel namun pada 

skenario ini nilai GLCM dari 

derajat-derajat tersebut akan dirata-

rata. Dari hasil ujicoba 

menggunakan skenario tiga didapati 

bahwa aplikasi mampu melakukan 

diagnosa dengan akurasi terbaik 

mencapai 48.61% pada skenario 

dengan jumlah data sebanyak 100 

dan paling buruk pada skenario 

dengan jumlah data 40 yang 

menghasilkan akurasi 32.5%. 

dengan waktu proses paling cepat 

0.0537 detik dan paling lambat 

0.4702 detik. Dari skenario ini 

diketahui bahwa dengan semakin 

sedikit jumlah data akurasi akan 

menurun namun cenderung sedikit 

fluktuatif seperti yang terjadi pada 

sub-skenario dengan jumlah data 

200, tapi kecepatan proses tetap 

akan meningkat seiring dengan 

menurunnya jumlah data. 

Dari hasil uji coba ketiga skenario yang 

telah dilakukan diketahui bahwa untuk 

membangun model pohon keputusan  

yang paling baik digunakan adalah 

skenario satu jika kecepetan proses 

dianggap sebagai faktor yang penting, 
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namun jika yang menjadi fokus utama 

adalah akurasi dari diagnosa skenario dua 

lebih cocok untuk digunakan,sedangkan 

pada skenario tiga terjadi inkonsistensi 

hasil akurasi karena dengan merata-rata 

hasil nilai ekstraksi ciri maka akan sedikit 

mengaburkan ciri dari citra itu sendiri. 

Selain itu didapati juga bahwa baik 

menggunakan skenario satu maupun dua 

penggunaan jumlah data yang lebih 

sedikit semakin baik dalam hal 

meningkatkan akurasi maupun kecepatan 

proses, hal ini dapat terjadi karena data 

yang jumlahnya besar cenderung memliki 

inkonsistensi ciri yang lebih banyak juga 

selain itu pada pohon keputusan jumlah 

data yang banyak menyebabkan model 

pohon yang dibangun cenderung lebih 

rentan terhadap overfitting. Perbandingan 

hasil ujicoba ketiga skenario dapat dilihat 

pada gambar 3.3 dan 3.4. 

 

Gambar 3.3 Perbandingan kecepatan 

ketiga skenario. 

 

 

 

Gambar 3.4 Perbandingan akurasi 

ketiga skenario. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dibuat simpulan dan saran sebagai 

berikut. 

a) SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan beberapa 

hal diantaranya sebagai berikut. 

1. Model perancangan yang 

digunakan pada penelitian ini 

mampu mengaplikasikan metode 

GLCM untuk menemukan ciri/fitur 

dari citra tumor otak dan 

menggunakannya sebagai bahan 

untuk membangun pohon 

keputusan yang digunakan untuk 

melakukan proses diagnosa. 

2. Hasil terbaik didapatkan dari 

aplikasi yang menggunakan model 

pohon keputusan dengan data 
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ekstraksi ciri GLCM yang diambil 

dari empat sudut seperti pada 

skenario dua, aplikasi mampu 

melakukan diagnosa dengan 

akurasi mencapai 75% walaupun 

dengan kecepatan proses yang 

lebih lambat dari skenario satu 

namun tidak terlalu signifikan dan 

tidak akan dirasakan perbedaannya 

oleh pengguna. 

3. Konsistensi dari fitur atau ciri pada 

citra data training yang digunakan 

sangat berpengaruh dalam 

membangun pohon keputusan 

dengan kemampuan klasifikasi 

yang bagus. 

4. Aplikasi yang dibangun tidak 

memiliki kemampuan klasifikasi 

sebaik penelitian yang telah 

dilakukan oleh J.Naik ataupun 

Hema Rajini yang dikarena variasi 

data input citra MRI atau slices 

yang digunakan tidak hanya 

dibatasi dari sudut dan axis tertentu 

saja, namun kelebihan dari 

membangun dengan model 

perancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tidak 

dibatasinya slice dari citra MRI 

yang digunakan sehingga lebih 

sesuai dengan kebutuhan 

penggunaan pada situasi kerja nyata 

dari pengguna. 

b) SARAN 

Berdasarkan simpulan dari 

penelitian ini penulis menyarankan 

dilakukannya penelitian lanjutan untuk 

membangun beberapa pohon keputusan 

untuk setiap   sudut dan axis yang mirip 

dari data citra MRI yang telah 

dikelompok terlebih dahulu  

menggunakan  teknik clustering semisal 

K-means Clustering. Untuk mengurangi 

inkonsistensi ciri/fitur. Namun tentunya 

tetap dilakukan dan dirancang tanpa 

menggangu atau mengabaikan kebutuhan 

dan penggunaan aplikasi dari sudut  

pandang pengguna. 
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