
I. Pendahuluan

Hingga saat ini, pemeriksaan fisik menggunakan 
skrining dan mammografi merupakan metode utama untuk 
pendeteksian kanker payudara karena tidak ada yang dapat 
memastikan bagaimana gejala awal kanker payudara. 
Namun, radiasi elektromagnetik saat proses skrining 
adalah salah satu faktor yang dapat memicu pertumbuhan 
sel kanker [1]. 

Kanker cenderung akan meningkatkan sirkulasi sel 
dengan membuka pembuluh darah. Akibatnya, suhu 
permukaan di area kanker akan bertambah panas. Oleh 
karena itu, thermography pada deteksi kanker payudara 
dapat diterapkan karena mampu mendeteksi aliran suhu 
pada area kanker, bersifat bebas dari radiasi dan bersifat 
non-invasive, sehingga dapat diaplikasikan pada tubuh 
manusia tanpa memberikan resiko [8].

Penggunaan thermography sudah banyak dilakukan 
pada penelitian mengenai deteksi kanker payudara. Pada 
artikel ini akan dijabarkan empat metode pendekatan. 
Pendekatan pertama yaitu menggunakan metode 

transformasi hough untuk mendeteksi kurva pada citra 
thermal payudara. Metode ini menghasilkan pola parabola 
dari kedua sisi payudara dengan tepat. Sehingga dapat 
diaplikasikan untuk mendeteksi asimetri payudara 
[2]. Pendekatan lainnya dengan menerapkan k-means 
clustering untuk menganalisa warna citra thermal. 
Dengan metode ini, abnormalitas payudara dapat dianalisa 
berdasarkan persebaran panas pada kedua sisi payudara 
[6]. Selain itu, deteksi kanker payudara juga dilakukan 
dengan metode gray level co-occurrence matrix (GLCM). 
GLCM dapat mengkarakterisasi tekstur citra dengan 
menghitung statistik derajat keabuan antar piksel pada 
citra. Statistik derajat keabuan tersebut disajikan dalam 
bentuk histogram yang dapat memperlihatkan perbedaan 
yang signifikan terhadap pola thermal citra payudara 
normal dan abnormal [10]. Pendekatan yang terakhir yaitu 
dengan menggunakan metode gabor wavelet. Ciri khusus 
sebuah citra yang telah melalui tahap konvolusi terhadap 
kernel dapat dihasilkan dengan pengaplikasian gabor 
wavelet. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk ekstraksi ciri 
kanker payudara [7].
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Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara singkat 
metode deteksi kanker payudara yang telah dikembangkan. 
Pendekatan yang diusulkan diharapkan mampu 
memberikan pemahaman lebih baik terhadap metode yang 
dapat diaplikasikan untuk mendeteksi kanker payudara. 
Pemahaman yang mendalam mengenai metode deteksi 
kanker payudara dapat memungkinkan dikembangkannya 
sistem yang akurat dan efektif untuk mendeteksi kanker 
semanjak dini. Dengan demikian, tingkat kematian yang 
disebabkan oleh kanker payudara dapat berkurang karena 
telah dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap sel kanker.

II. deteksI kanker Payudara

A. Kanker Payudara

Pertumbuhan sel jaringan tubuh yang tidak normal 
dan merusak sel jaringan normal dapat mengakibatkan 
terjadinya kanker atau neoplasma. Sel tersebut kemudian 
membentuk menjadi tumor yang biasanya dapat dilihat 
dengan menggunakan pemeriksaan fisik pada x-ray atau 
dapat dirasakan seperti gumpalan atau benjolan daging 
yang berada di bawah permukaan kulit.

Terjadinya kanker payudara adalah dikarenakan mutasi 
sehingga gen di daerah mammae (kelenjar payudara) 
mengalami perubahan bentuk, ukuran serta fungsi. 
Pertumbuhan sel kanker payudara tergolong sangat lama 
hingga bertahun-tahun namun dapat menyebar melalui 
aliran darah ke seluruh tubuh. 

B. Thermografi

Citra termal infrared, atau yang biasa disebut dengan 
thermografi, adalah sebuah teknik visualisasi yang dapat 
digunakan pada berbagai bidang, terutama sains dan 
teknik. Termografi memungkinkan untuk menggambarkan 
kenaikan ataupun persebaran suhu pada suatu objek dari 
jarak tertentu tanpa menyentuh langsung objek tersebut 
[3]. Energi pada suatu benda yang memiliki suhu lebih 
dari nol celcius akan memancarkan ion positif dan ion 
negatif dan menghasilkan radiasi elektromagnetik yang 
dihasilkan oleh pergerakan partikel atom bermuatan.

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, dapat dilihat 
bahwa radiasi  inframerah memiliki panjang gelombang 
yang lebih panjang daripada cahaya tampak, namun lebih 

pendek apabila dibandingkan dengan gelombang radio. 
merupakan salah satu bagiannya. Gelombang inframerah 
memiliki panjang antara 700 nm dan 1 mm, sehingga tidak 
dapat dilihat langsung oleh mata manusia [3].

Pengolahan citra termal atau thermografi sudah 
banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Salah satu 
pengaplikasian thermografi adalah sebagai alat bantu 
di bidang kesehatan untuk membantu tenaga medis 
mendiagnosis gangguan dan penyakit pada manusia. 
Thermografi bersifat non invasive serta memiliki 
kemampuan untuk memperlihatkan persebaran suhu pada 
permukaan kulit manusia yang memungkinkan melakukan 
visualisasi dan kuantifikasi perubahan suhu sehingga suhu 
abnormal dapat diidentifikasi dengan mudah [4].

Pada penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa 
dengan menggunakan termografi maka perubahan 
fisiologi payudara dan aliran darah dapat diidentifikasi 
sebelum melakukan pemeriksaan klinis. Selain itu, 
termografi merupakan proses yang higienis karena tidak 
memerlukan kontak langsung dengan tubuh manusi. 
Keuntungan termografi lainnya adalah bersifat real time 
imaging, sehingga memungkinkan data untuk disimpan 
pada sebuah komputer yang nantinya dapat digunakan 
untuk pengolahan data [5]. 

Salah satu metode yang biasa digunakan untuk 
mendeteksi kelainan pada payudara adalah dengan 
menganalisa perbandingan simetri antara payudara kiri dan 
kanan pada thermogram. Hal ini dikarenakan persebaran 
suhu pada thermogram payudara yang sehat hampir 
sama dan simetris pada kedua payudara [2]. Perubahan 
persebaran suhu merupakan sebuah gejala adanya kelainan 
pada jaringan tubuh. Namun dikarenakan keterbatasan 
sistem penglihatan manusia, perbedaan ini sulit untuk 
dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perancangan 
sistem yang dapat membantu peneliti di bidang kesehatan 
untuk menentukan perubahan persebaran suhu tersebut. 

III. deteksI kanker Payudara denGan 
CItra therMal

Deteksi kanker payudara dengan citra termal dapat 
dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang 
ditawarkan memiliki kelebihan masing-masing yang 
diharapkan dapat memberikan hasil akhir yang baik untuk 
mengidentifikasi abnormalitas payudara sejak dini.

A. Analisa Asimetri dengan Transformasi Hough

H. Qi et al., mengungkapkan bahwa pendekatan yang 
paling tepat untuk mengidentifikasi kanker payudara dari 
thermogram adalah dengan menganalisa asimetri dari 
payudara kanan dan kiri. Fitur tekstur memegang peranan 
penting pada kualifikasi kuantitatif thermogram payudara 
untuk mengetahui perbedaan diantara kedua payudara. 
Terdapat beberapa fitur statistik yang dapat berkontribusi 
pada analisa thermogram payudara. Beberapa peneliti telah 
melakukan percobaan yang menunjukkan keefektifan dari Gambar 1. Spektrum elektromagnetik
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parameter statistik yang berbeda terhadap pendeteksian 
dini kanker payudara [2].

Gambar 2 memperlihatkan tahapan yang dilakukan 
untuk melakukan segmentasi citra dengan Transformasi 
Hough. Deteksi tepi dilakukan dengan algoritma Canny. 
Standar deviasi yang digunakan adalah sebesar 2.5 
sehingga hanya tepi dengan garis yang kuat yang dapat 
terdeteksi. 

Ada 4 kurva yang paling penting muncul di tepi 
citra yang disebut sebagai kurva fitur yaitu, batas tubuh 
bagian kanan dan kiri, dan dua batas bawah payudara. 
Untuk mendeteksi batas bagian bawah payudara tidak 
semudah mendeteksi batas bagian tubuh. Oleh karena itu, 
Transformasi Hough dapat diaplikasikan untuk mendeteksi 
kurva. 

Segmentasi dilakukan berdasarkan 3 poin penting 
yaitu, dua sisi ketiak (PL, PR) yang didasarkan pada batas 
tubuh kiri dan kanan dengan mengambil titik dimana 
kelengkungan terbesar berada dan intersection (O) 
dari dua kurva payudara yang diambil dari batas bawah 
payudara. Garis yang melewati titik O dan tegak lurus 
terhadap garis PL dan PR adalah garis untuk memisahkan 
bagian payudara kanan dan  kiri.

Hasil penelitian dari dua citra sampel dapat dilihat 
pada Gambar 2, yang mencakupi hasil dari citra yang telah 
dilakukan proses deteksi tepi, ekstraksi fitur kurva, hingga 
segmentasi. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa 
transformasi hough dapat mendeteksi bentuk parabola 
pada lokasi yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk 
menganalisa asimetri kedua sisi payudara.

B. Analisa Warna Thermogram dengan K-means 
Clustering

Deteksi kanker payudara pada citra thermal 
juga dapat dilakukan dengan menerapkan metode 
k-means clustering. Pendekatan segmentasi citra dengan 
menggunakan metode k-means clustering berdasarkan fitur 
warna dari citra dilakukan oleh S. Sheetal [6]. Segmentasi 
wilayah yang mengandung unsur panas dilakukan 
dengan beberapa tahap. Pada tahap pertama, piksel 
citra digabungkan berdasarkan warna dan fitur spasial. 
Kemudian kelompok piksel yang telah digabungkan, 
dimerger menjadi  beberapa wilayah tertentu. Dengan 
menggunakan dua tahapan ini, untuk meningkatkan 
efisiensi perhitungan karena menghindari ekstraksi fitur 
per piksel pada thermogram. Diagram alur metode yang 
diajukan untuk menganalisa warna citra termal dapat 
dilihat pada Gambar 3.

K-means clustering merupakan metode yang digunakan 
untuk mengklasifikasikan objek menjadi beberapa 
kelompok atau membagi sejumlah data set menjadi 
partisi-partisi berdasarkan kategori tertentu dengan titik 
tengah yang telah ditentukan. Kemudian objek akan 
diklasifikasikan berdasarkan titik tengah terdekat sebagai 
salah satu anggota dari kategori.

Algoritma k-means clustering membutuhkan citra 
warna sebagai masukan. Prosedur yang dilakukan 
menggunakan k-means clustering adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah cluster 
2. Mengalokasikan data ke dalam cluster secara acak
3. Menghitung centroid (rata-rata) data dari tiap 

cluster
4. Mengalokasikan tiap data ke centroid (rata-rata) 

terdekat
5. Kembali ke langkah 3 hingga data tidak berpindah 

cluster
Fungsi utama dari segmentasi adalah memisahkan objek 

dengan background. Segmentasi dengan menggunakan 
algoritma k-means dapat diaplikasikan pada citra thermal  
payudara. Dengan metode ini, persebaran panas pada 
kedua sisi payudara digunakan untuk menganalisa asimetri 
payudara.

C. Analisa Tekstur dengan Gray Level Co-occurrence 
Matrices (GLCM)

Prosedur klasifikasi citra medis terdiri dari dua tahapan: 
ekstraksi fitur tekstur dan klasifikasi. Ekstraksi fitur 
merupakan tahap penting pada deteksi kanker payudara. 

Gambar 2. Segmentasi dengan Transformasi Hough

Gambar 3. Diagram alur segmentasi wilayah panas
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Fitur digunakan untuk memberikan informasi yang relevan 
untuk menyelesaikan komputasi yang terkait dengan 
aplikasi tertentu. Beberapa perhitungan tekstur yang umum 
digunakan berasal dari GLCM. GLCM mengkarakterisasi 
tekstur citra dengan menghitung statistik derajat keabuan 
antar piksel pada citra. Terdapat dua metode statistik yaitu, 
ekstraksi ciri orde pertama dan ekstraksi ciri orde kedua. 
Ekstraksi ciri orde pertama dilakukan dengan histogram 
probabilitas intensitas kemunculan derajat keabuan. 
Sedangkan ekstraksi ciri orde kedua dapat dilakukan 
dengan menghitung hubungan spasial ketetanggaan antara 
dua piksel atau yang dikenal dengan matriks kookurensi. 
Ilustrasi kedua metode ekstraksi ciri statistik dapat dilihat 
pada Gambar 4.

Dengan menggunakan ekstraksi ciri orde pertama, nilai 
statistik dapat dihitung langsung dari besarnya intensitas 
citra asli atau berdasarkan histogramnya. Meskipun 
histogram tidak memperhitungkan hubungan spasial antar 
ketetanggaan, namun sudah mencakup semua informasi 
statistik sebuah citra. Parameter ekstraksi ciri orde pertama 
meliputi mean, variance, skewness dan kurtosis. Berikut 
perhitungan masing-masing fitur

1. Mean (µ)
Menunjukkan ukuran dispersi dari suatu citra

 )= 1) (( ,n n
n

f p fµ ∑

dimana fn merupakan nilai intensitas keabuan, sementara 
p(fn) menunjukkan nilai probabilitas kemunculan intensitas 
keabuan pada citra (histogram).

2. Variance (σ²)
Menunjukkan variasi elemen pada histogram

( )22 = ( ), (2)n n
n

f p fσ µ−∑

3. Skewness (α3)
Menunjukkan tingkat kemiringan relatif kurva 

histogram pada suatu citra

( )3
3 3

1 = ( ,) (3)n n
n

f p fα µ
α

−∑

4. Kurtosis (α4)
Menunjukkan tingkat keruncingan relatif kurva 

histogram dari suatu citra

( )4
4 4

1 = ( ) 3, (4)n n
n

f p fα µ
α

− −∑

5. Entrophy (H)
Menunjukkan ukuran ketidakteraturan bentuk dari 

suatu citra
2 H=- ( ). log ( ), (5)n n

n
p f p f∑

Penelitian mengenai penerapan metode ekstraksi 
ciri orde pertama terhadap citra thermal payudara telah 
dilakukan oleh U. R. Gogoi [10]. Pada metode yang 
diajukan, histogram payudara kanan dan kiri dari setiap 
citra thermal payudara telah diplot untuk menganalisa 
distribusi intensitas pada kedua payudara. Sumbu X 
pada histogram mengindikasikan temperatur atau nilai 
intensitas dan sumbu Y merepresentasikan jumlah piksel 
pada intensitas tersebut. Histogram nilai intensitas adalah 
ringkasan dari informasi statistik suatu citra. 

Dalam termografi payudara, tiap nilai intensitas 
mewakili suhu yang berbeda. Dengan demikian, payudara 
sehat dengan kolateral yang simetri pada kedua sisi 
payudara akan menghasilkan histogram yang juga simetris 
untuk kedua sisi payudara. Contoh histogram yang 
dihasilkan dari sisi kanan dan kiri payudara sehat dapat 
dilihat pada Gambar 5 (a) yang mengilustrasikan thermal 
yang simetris antara kedua sisi payudara. Sedangkan 
Gambar 5 (b) adalah histogram sisi kanan dan kiri 
payudara abnormal, thermogram mengilustrasikan pola 
thermal yang tidak simetris pada kedua sisi payudara. 
Oleh karena itu, histogram merupakan fitur penting untuk 
menganalisa citra payudara.

D. Analisa Asimetri dengan Gabor Wavelet

Gabor wavelet merupakan metode yang dapat 
memunculkan ciri khusus sebuah citra dengan terlebih 
dahulu melakukan konvolusi terhadap kernel [7]. Pada 
umumnya gabor wavelet didefinisikan sebagai berikut:

22
1
2

, (1 ( , , , )= )
2

6
x y

x y
j x

x y

Gab x y e
θ θ ω θ
σ σ

ω θ
πσ σ

       − + +            

dimana j=(-1)1/2 dan σx dan σy adalah skala parameter 
dari filter, ω adalah frekuensi radial dari sinusoid, xθ = x 
cos θ + y sin θ, yθ = -x sin θ + y cos θ dan θ ∈ [0, π] 
menspesifikasikan orientasi filter gabor.

Dengan menyeleksi beberapa frekuensi tengah dan 
orientasi yang berbeda, akan dapat dihasilkan sekumpulan 
gabor kernel yang akan digunakan untuk melakukan 
ekstraksi fitur citra. Gambar 6 mengilustrasikan bagian 
real dan imajiner filter gabor.

Keluaran citra yang telah diberikan filter gabor 
didapatkan dengan mengkonvolusi citra dengan fungsi 
gabor terhadap tiap orientasi atau frekuensi spasial (skala) 
orientasi.

Untuk piksel I (x, y), pada citra tersebut dilakukan fitur 
gabor dengan konvolusi sebagai berikut

Gambar 4. Ilustrasi ekstraksi ciri statistik (a) Histogram, (b) Matriks 
Kookurensi

(a) (b)
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Untuk k frekuensi dan l orientasi dapat dihasilkan      
k .l koefisien kompleks untuk tiap image point. 

, ( , ) ( , ) * ( , , ( ), ). 7G x y I x y Gab x yω θ ω θ=

Pendekatan terkait deteksi kanker payudara dengan 
metode gabor wavelet diperkenalkan oleh Ryszard S. 
Choras [7]. Pada penelitian tersebut dapat dikemukakan 
bahwa gabor wavelets dapat mendeteksi kanker payudara 
jinak (benig) dan ganas (malignant) berdasarkan citra abu 
termografi payudara.

IV. kesIMPulan

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai beberapa 
metode deteksi kanker payudara dengan thermografi. 
Semua metode yang telah dipaparkan dapat memberikan 
efisiensi dan keakuratan untuk mendeteksi kanker 
payudara pada citra thermal dengan kriteria dan spesifikasi 
yang berbeda-beda. Untuk pengembangan selanjutnya 
diharapkan adanya metode baru dengan menggabungkan 
beberapa metode yang telah dipaparkan sebelumnya. 
Sehingga menjadi sebuah metode yang lebih efisien dan 
akurat untuk mendeteksi kanker payudara dan menekan 
angka kematian akibat kanker payudara.
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Gambar 6. Bagian real (atas) dan imajiner (bawah) filter gabor (θ = 0°, 
45°, 90°, 135°, skala = 4)

Gambar 5. Histogram payudara kiri dan kanan, (a) Citra thermal payudara sehat, (b) Citra thermal payudara abnormal
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