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 BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 Gambaran Umum Sistem 

Gambaran sistem identifikasi dan perhitungan sel berpendar dan tidak pendar secara 

umum dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Gambaran umum sistem 

 

Gambar diatas menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan oleh sistem adalah memilih 

gambar atau citra yang ingin diidentifikasi. Citra yang dimasukkan kedalam sistem adalah citra 

mikroskopis sehingga perlu dilakukan proses perbaikan citra terlebih dahulu pada tahapan 

preprocessing. Pada tahap preprocessing, sistem akan melakukan segmentasi objek 

(foreground) dan background dengan menggunakan algoritma K-Means Clustering sehingga 

menghasilkan 2 means yaitu, objek dan background. Ketika sudah mendapatkan citra objek, 

citra akan diolah sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan nilai intensitas rerata RGB serta 

standar deviasi, untuk dapat menghasilkan pemisahan sel berpendar dan tidak pendar. 

Selanjutnya keduanya akan diproses melalui ekstraksi ciri menggunakan fitur-fitur tertentu. 
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Hasil dari seleksi fitur tersebut yang akan menentukan nilai untuk rentang sel berpendar dan 

tidak pendar. 

 

 Preprocessing 

Pada tahapan ini, citra yang dipilih akan dianalisis dan diproses agar objek yang 

terdeteksi hanya sel berpendar dan tidak pendar saja. Tujuan dari tahapan preprocessing ini 

adalah memisahkan objek (foreground) dan background. Untuk memisahkan keduanya, sistem 

akan melakukan proses segmentasi terhadap citra dengan menggunakan persamaan 2.7. Yang 

dibutuhkan dari proses segmentasi dengan menggunakan metode K-Means Clustering adalah 

centroid yang diambil dari nilai random rata-rata data. Proses segmentasi akan menghasilkan 

2 means yaitu, objek dan background.  

 

Gambar 4.2 Diagram alur proses segmentasi citra 

 

 Ekstraksi Fitur 

Setelah melalui tahap preprocessing untuk memisahkan objek (foreground) dan 

background, selanjutnya dilakukan proses ekstraksi ciri. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 
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ciri dari setiap objek yang diinginkan. Ciri yang digunakan adalah ciri warna dan bentuk. Hasil 

dari masing-masing ciri akan disimpan sebagain acuan dalam proses klasifikasi data. 

 

Gambar 4.3 Diagram alur ekstraksi ciri 

 

 Seleksi Fitur 

Dalam proses seleksi fitur, digunakan metode Correlation based Featured Selection 

(CFS). CFS mengidentifikasi fitur yang relevan, tidak ada ketergantungan dengan fitur yang 

lainnya. Dari proses tersebut akan diperoleh bobot masing-masing yang dipilih untuk 

melakukan klasifikasi. 

 

 Tahapan Klasifikasi 

Data Mining atau penggalian data memiliki peranan penting dalam proses klasifikasi. 

Proses klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kelas baru yang belum 

diketahui sebelumnya. Berikut ini merupakan tahapan proses klasifikasi: 

a. Preprocessing : proses yang dilakukan dalam tahapan preprocessing adalah melakukan 

segmentasi terhadap objek (foreground) dan background, kemudian setelah mendapatkan 

citra objek dilakukan ektraksi fitur untuk menghilangkan noise dan objek yang tidak 

diinginkan. Setelah melakukan ektraksi fitur dan mendapatkan data yang dapat 
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membedakan objek satu dengan yang lain, dilakukan normalisasi terhadap data tersebut 

agar rentang dari setiap fitur dalam objek dapat diketahui. 

b. Pembuatan model klasifikasi dengan menganalisis data berdasarkan nilai-nilai atributnya 

menggunakan algoritma tertentu. 

c. Menguji model klasifikasi yang dibuat dengan menggunakan metode pengujian. Dalam 

penelitian ini, penulis menguji tingkat keakuratan klasifikasi dengan menggunakan 

Confusion Matrix.  


