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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Jumlah penderita kanker payudara di Indonesia menempati urutan kedua 

setelah kanker leher rahim. Penderitanya pun ada yang baru berusia 18 tahun. 

Padahal di negara-negara lain, Eropa atau Amerika misalnya, jumlah penderita 

kanker payudara tidak begitu banyak dibanding dengan jumlah penderita kanker 

jenis lain. Hal ini disebabkan kesadaran untuk melakukan deteksi dini sudah 

berkembang baik di negara-negara tersebut. Kebanyakan kanker payudara 

ditemukan pada stadium awal, sehingga dapat segera diobati dan disembuhkan. 

Sedangkan di negara kita, kebanyakan kasus kanker ditemukan pada stadium 

lanjut, ketika penyembuhan sudah sulit untuk dilakukan, (Titah, 2009). 

Pencitraan, terutama karena dampaknya pada medis, telah dipilih sebagai 

salah satu pencapaian terbesar abad kedua puluh oleh National Academy of 

Engineering. Sudah ada perbaikan yang substansial seperti sensitivitas, resolusi 

dan kecepatan akuisisi. Multislice pada Computer Tomography (CT) scanner, 

misalnya, memungkinkan visualisasi dari seluruh "pohon koroner" dengan akurasi 

sangat tinggi dan detail. Kemajuan serupa telah terjadi pada modalitas pencitraan 

medis lainnya seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Positron Emission 

Tomography (PET), (Demirkaya dkk, 2009). 

Melihat peluang yang ada, beberapa peneliti melakukan pengkajian ulang 

terhadap penggunaan metode inframerah dalam dunia medis. Sebagai hasilnya, 

terbit beberapa makalah dan publikasi terkait dengan hal itu. (Qi dkk, 2008) Salah 

satu hasilnya adalah penggunaan inframerah yang cenderung aman, cepat  dan 

murah yang dimanfaatkan di dunia medis terutama pada pencitraan untuk kanker 

payudara, (Ng dan Sudarshan, 2001). 

Pencitraan yang baik harus didukung oleh analisa dan interpretasi yang 

baik agar menghasilkan sebuah hasil yang baik. Dengan berlandaskan pada hal 

itu, dibuatlah beberapa metode untuk melakukan interpretasi terhadap citra 
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tersebut. Metode-metode itu antara lain segmentasi citra, ekstraksi citra, dan 

pattern recognition (Qi dkk, 2008), tetapi hampir semua metode tersebut bekerja 

pada citra grayscale (abu – abu). Sedangkan pengolahan untuk citra berwarna 

(RGB) masih tergolong sedikit. Salah satunya adalah  penelitian yang dilakukan 

oleh Mark Grundland dan Neil A. Dodgson terkait dengan histogram citra, 

(Grundland dan Dodgson, 2009). 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang perlu 

adalah bagaimana membuat program penganalisis citra termografi payudara untuk 

melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah membuat program 

penganalisis citra termografi payudara dengan bahasa pemrograman Matlab. 

1.4.  Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini pembandingan antara dua buah citra dilakukan 

dengan metode pencocokan citra berdasarkan warna dan dipakai citra berwarna 

(true color) dengan format jpg. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Program penganalisis citra termografi payudara ini diharapkan akan 

dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara. Dengan 

demikian bisa dilakukan tindakan preventif terhadap perkembangan kanker 

payudara dan dapat mengurangi resiko kematian akibat kanker tersebut, terutama 

di negara Indonesia. 
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