
I. Pendahuluan

Kanker merupakan penyakit yang sulit disembuhkan, 
hal ini disebabkan oleh kanker merupakan penyakit 
neoplasma ganas yang mempunyai spektrum yang sangat 
luas dan kompleks. Gejala penyakit kanker ditandai dengan 
pertumbuhan sel yang tidak normal. Hal ini disebabkan 
oleh hilangnya sistem kontrol dan mekanisme normal 
pada tubuh. Berdasarkan data WHO (2013), penderita 
kanker payudara yang meninggal mencapai 580.000 
wanita dari seluruh dunia, dimana 50% berada pada 
negara yang kurang berkembang. Hal ini dikarenakan oleh 
kurangnya program deteksi dini. Secara medis penyakit 
kanker payudara dapat diobservasi berdasarkan struktur 
anatomi dari penyakit kanker payudara melalui gambar 
medis dengan bantuan alat pencitraan yang berkualitas 
tinggi, seperti MRI, X-Ray, Mammografi, USG dan 
gambar termogram. Sebuah studi [1] mengevaluasi kinerja 
berbagai metode screening untuk deteksi dini penyakit 
kanker payudara. Mammography merupakan teknik yang 
umum digunakan  untuk deteksi kanker kanker payudara 
dengan menggunakan sinar-X dengan dosis rendah. Sangat 

sulit untuk mendeteksi kanker pada tahap awal, selain 
itu mammography juga kurang sensitif untuk jaringan 
payudara padat. Untuk itu diperlukan teknik tambahan  
seperti USG atau yang lainnya  untuk dapat meningkatkan 
kinerja pendeteksian. Ukuran rata-rata tumor yang 
terdeteksi dengan mammografi yaitu 1,66 cm. 

Teknik lain dengan memanfaatkan infra merah juga  
dapat digunakan untuk deteksi kanker payudara. Teknik ini 
relatif aman karena bersifat non invasif, tanpa penekanan, 
dan tanpa radiasi. Skrining termografi sangatlah sederhana, 
yaitu dengan memanfaatkan digital infra-red thermal 
imaging akan didapatkan pola panas normal dan tidak 
normal yang di sebabkan oleh kanker.

Pada tubuh yang sehat, sel-sel akan berkembang 
secara normal. Namun berbeda hal nya pada tubuh 
pengidap penyakit kanker. Berkembangnya sel-sel kanker 
pada daerah payudara menyebabkan aliran darah dan 
pembuluh darah asimetri pada payudara tidak lancar 
dan tidak teratur. Aktivitas tinggi di jaringan sel yang 
abnormal, memberikan indikasi temperatur pada daerah 
tersebut menjadi lebih tinggi daripada daerah sekitarnya 
yang normal. Suatu perangkat fotografi, yaitu kamera 
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infra merah dapat digunakan untuk mendeteksi variasi 
pancaran radiasi infra merah suatu objek berdasarkan pada 
perbedaan suhu atau temperatur. Proses pendeteksian citra 
termal payudara dilakukan untuk mencari wilayah dengan 
suhu yang terpanas dari payudara yang abnormal yaitu 
wilayah yang diduga terjangkit kanker [2].

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memberikan 
gambaran studi literatur beberapa metode terhadap 
berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait deteksi 
kanker payudara menggunakan citra termal.

II. SPectrum Infrared dan cItra termal

 Ctra terrmal adalah energi radiasi yang dipancarkan 
oleh objek yang memiliki suhu lebih besar dari suhu 
mutlak (absolut) yakni -273,15°C dimana panjang 
gelombang inframerah lebih besar dari panjang gelombang 
sinar ultraviolet dan cahaya tampak yakni dengan 
panjang gelombang 0.75-1000 µm termasuk didalamnya 
gelombang elektromagnetik.

Infrared memiliki karakteristik tidak tampak pada 
penglihatan manusia, tidak menembus materi yang tidak 
transparan atau tebal, dipancarkan oleh komponen atau 
objek yang menghasilkan panas, hubungan panjang 
gelombang infrared terhadap suhu berbanding terbalik, 
dimana saat suhu naik panjang gelombang terjadi 
penurunan.

Fenomena keabnormalan operasi atau kinerja suatu 
sistem dapat diketahui melalui parameter temperatur 
kerja yang terjadi. Baik sistem ini berupa sebuah proses 
kerja sebuah sistem permesinan maupun aktivitas proses 
tubuh kita. Temperatur memegang peranan yang cukup 
penting untuk mendeteksi terjadinya sebuah gangguan 
atau ketidaknormalan kerja sistem. Fenomena ini dengan 
mudah dapat dideteksi melalui pengamatan dengan 
Termografi Inframerah dengan mengamati distribusi panas 
yang terjadi pada sebuah gambar termal (termogram) 
melalui beberapa parameter analisa guna prediksi atau 
analisa lanjut.

Kamera termografi Inframerah merupakan sebuah 
alat pencitraan distribusi radiasi panas permukaan dalam 
bentuk gambar termal dan hasil temperatur terukur. 
Alat ini merupakan sebuah alat uji tak merusak (Non 
destructive Testing) yang mendeteksi pancaran radiasi 
obyek langsung melalui medium udara. Thermographic 
kamera mendeteksi radiasi dalam kisaran inframerah dari 
spektrum elektromagnetik (sekitar 900-14,000 nanometer 
atau 0,9-14 μm) dan menghasilkan gambar dari radiasi, 
yang disebut thermograms. Karena radiasi infra merah 

yang dipancarkan oleh semua objek berdasarkan suhu 
mereka, maka sesuai dengan hukum radiasi benda hitam, 
Termografi memungkinkan untuk mendeteksi salah satu 
lingkungan dengan atau tanpa terlihat penerangan. Jumlah 
radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda meningkat 
seiring dengan meningkatnya suhu, sehingga dengan 
Termografi memungkinkan seseorang untuk melihat 
variasi suhu. Ketika dilihat oleh kamera termografi, 
benda-benda hangat, manusia dan hewan berdarah panas 
menjadi mudah terlihat terhadap lingkungan, baik siang 
atau malam hari.

Citra termal (termogram) merupakan transformasi 
hasil penyebaran pancaran radiasi panas pada permukaan 
organ tubuh dan memberikan hasil pengukuran temperatur 
yang didapatkan dari kamera inframerah.

Pada penyakit kanker payudara, digunakan kamera 
khusus untuk mengukur temperatur kulit dipermukaan 
payudara dan menghasilkan peta digital. Hasil peta digital 
dari screening pada area permukaan kulit payudara akan 
memperlihatkkan jaringan payudara memiliki temperatur 
yang lebih panas bagi penderita kanker dibandingkan 
dengan jaringan payudara normal.    

III. StudI lIteratur

Penelitian terkait kanker payudara telah banyak 
dilakukan, diantaranya: deteksi kanker payudara 
berdasarkan entropy dan histogram[3]. Tujuan dari 
penelitian tersebut adalah memperoleh karakteristik 
statistik dari gambar termogram payudara untuk 
mendeteksi kanker payudara. Dataset yang digunakan 
berasal dari Rumah Sakit Dr.Sarjdito di Yogyakarta dengan 
menggunakan kamera termal Fluke Ti20 dengan software 
insideIR 3.11. Skema pada penelitian ini diawali dengan 
prepocessing yang bertujuan untuk mengubah format 
gambar dari RGB menjadi gray scale dan selanjutnya 
dilakukan proses crop (pemotongan) gambar. Entropi 
merupakan nilai statistik acak yang dapat digunakan 
sebagai karakteristik tekstur dari citra abu-abu dan 
histogram dengan tujuan untuk mendapatkan distribusi 
frekuensi relative dari intensitas citra piksel berdasarkan 
kecerahan dan kontras gambar. Selanjutnya hasil proses 
di analisis berdasarkan nilai perhitungan statistic mean, 
standar deviasi dan nilai entropy. Dataset yang digunakan 
pada penelitian ini adalah gambar termogram payudara 
digital dari wanita normal dan abnormal (para penderita 
kanker payudara yang terdeteksi pada tahap awal dan 
stadium lanjut). Pada penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa nilai mean kecil terdapat pada termogram yang 
terdeteksi kanker dini. Untuk nilai standar deviasi terkecil 
terdapat pada termogram normal, dan yang terbesar 
terdapat pada termogram kanker. Kemudian nilai entropi 
terkecil ditemukan pada termogram normal dan sebaliknya 
nilai entropi terbesar di temukan pada termogram kanker.

Penelitian lainnya yaitu berdasarkan fitur tekstur dan 
kuantisasi varian minimum [4]. Teknik ini digunakan 
untuk mendiagnosis pola normal dan abnormal pada citra 
termogram payudara. Sistem yang diusulkan tersebut Gambar 1. Spektrum radiasi inframerah
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terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu ekstraksi ciri, 
klasifikasi ke dalam kategori normal dan abnormal, serta 
segmentasi pola abnormal. Di awali dengan tahapan pre-
processing  yaitu dengan memotong gambar sesuai yang di 
butuhkan dan kemudian mengubah ke dalam bentuk gray 
scale. Segmentasi juga mempunyai peranan penting dalam 
banyak apllikasi citra medis. Teknik yang ditawarkan yaitu 
dengan menggunakan kombinasi dari teknik segmentasi 
seperti varian minimum kuantisasi, dilasi dan erosi 
citra. Selanjutnya metode ekstraksi fitur yang digunakan 
adalah Grey Level Co-Occurrence Matrices  (GLCM). 
Ekstraksi fitur merupakan langkah yang penting dalam 
mendeteksi kanker payudara. GLCM yang juga dikenal 
sebagai distribusi co-occurance di definisikan pada suatu 
citra sebagai distribusi saling kemunculan (co-occurence) 
nilai piksel pada area tertentu dan dengan ukuran tertentu. 
Matriks GLCM dibentuk berdasarkan citra tonal keabuan. 
Matriks ini menghitung frekunsi kemunculan suatu piksel 
i terhadap suatu piksel lain j yang bersebelahan, baik 
pada arah horizontal, vertikal, maupun diagonal. GLCM 
merupakan pendekatan statistikal. Kemudian dilakukan 
klassifikasi dengan 3 metode klassifikasi yang berbeda, 
yaitu Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor 
(k-NN) dan dan Naive Bayes. Metode SVM berakar dari 
teori pembelajaran statistik.SVM juga bekerja dengan baik 
pada set data dengan dimensi yang tinggi. Pada SVM hanya 
sejumlah data terpilih sajalah yang berkontribusi untuk 
membentuk model yang digunakan dalam klasifikasi yang 
akan dipelajari. Data-data berkontribusi tersebut disebut 
support vector sehingga metodenya di sebut Support 
Vector Machine. Metode klassifikasi k-NN merupakan 
klasifikasi sederhana berdasarkan jarak tetangga terdekat. 
Nilai k yang digunakan di sini menyatakan menyatakan 
jumlah tetangga terdekat yang dilibatkan dalam penentuan 
prediksi label kelas pada data uji. Dari k tetangga terdekat 
yang terpilih kemudian dilakukan voting kelas dari k 
tetangga terdekat tersebut. Kelas dengan jumlah suara 
tetangga terbanyaklah yang diberikan sebagai label kelas 
hasil prediksi pada data uji tersebut. Metode klassifikasi 
lainnya adalah Naive Bayes yang mengaplikasikan teorema 
bayes dengan asumsi ketidaktergantungan (independent) 
yang tinggi. Keuntungan dari klasifikasi ini adalah 
karena diasumsikan  independent maka hanya varians 
dari suatu variable dalam sebuah kelas yang dibutuhkan 
untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari 
matriks kovarian. Berdasarkan penelitian tersebut, dari 
ketiga klassifikasi yang dipakai menunjukkan bahwa rasio 
akurasi terbaik mencapai 92.5% berasal dari klasifikasi 
k-NN yang di uji coba pada 20 fitur GLCM yang berasal 

dari masing-masing citra payudara termogram.
Pada penelitian lain [5], proses yang dilakukan diawali 

dengan pengumpulan dataset, kemudian menentukan 
Region of Interest (ROI) pada proses prepocessing, 
kemudian malakukan segmentasi berdasarkan threshold 
dan morphologi, dilanjutkan dengan melakukan ekstraksi 
fitur dengan menggunakan deskriptor statistikal untuk 
deteksi otomatis kelainan pada termogram payudara. 
Kemudian hasil ekstraksi fitur di klassifikasi dengan 
menggunakan metode k-Nearest Neighbor dan 
memperoleh akurasi 94.44%.

Terkait databased citra termal payudara juga telah di 
sediakan oleh para peneliti dengan paper penunjang yang 
berjudul “A New Database of Mastology Research with 
Infrared Image” [6], dimana dataset yang disediakan berupa 
citra mammoram dan termogram. Tujuan disediakannya 
dataset tersebut agar dapat digunakan sebagai pembanding 
untuk setiap teknik analisis citra. Peralatan yang digunakan 
pada dataset tersebut yaitu gambar IR ditangkap oleh FLIR 
kamera termal, model SC620, yang memiliki sensitivitas 
range kurang dari 0.04°C dan standar capture -40°C ke 
500°C. Dimesi gambar 640x490 pixel. Kondisi ruangan 
yang digunakan yaitu suhu antara 20 dan 22°C, tidak ada 
jendela, tidak ada bukaan, dan tidak ada aliran udara yang 
diarahkan ke pasien. Hanya lampu neon yang digunakan di 
dalam ruangan untuk penerangan. Berikut contoh dataset 
pada citra termal payudara.

Analisis dari payudara menggunakan citra termografi 
juga telah dilakukan. Metode ektraksi fitur tekstur yang 
digunakan adalah metode Gabor Wavelet dan statistical [2]. 
Sebelumnya dilakukan prepocessing dengan pendeteksian 
tepi menggunkan Canny dan estimasi garis tepi payudara 
bawah dan atas berdasarkan kelengkungan di sisi kiri 
dan kanan tubuh. kemudian mensegmen kiri dan kanan 
payudara berbentuk persegi  panjang sesuai dengan Region 
of Interest (ROI). Gabor wavelet merupakan sebutan 
untuk fungsi wavelet yang di kovolusikan dengan jendeka 
Gaussian. Fitur gabor wavelet dari suatu citra di ekstrak 
dengan menapis citra dengan sekumpulan gabor wavelet 
yang masing-masingnya memiliki skala dan orientasi 
yang berbeda. Gabor wavelet lebih unggul dibandingkan 
dengan wavelet biasa karena fiturnya memiliki informasi 
orientasi dari tekstur. Terlihat bahwa metode ekstraksi fitur 
tekstur dengan menggunakan gabor wavelet dan statistikal 
menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki akurasi 
klassifikasi yang tinggi. 

Fungsi Gabor diusulkan oleh insinyur listrik kelahiran 
Hungaria yang bernama Dennis Gabor pada tahun 1946. 
Pada pengolahan citra, metode Gabor di implementasikan 

Gambar 2. Posisi (a) depan, (b) sisi kiri 45°C, (c) sisi kiri 90°C, (d) sisi kanan 45°C, dan (e) sisi kanan 90°C

(a) (b) (c) (d) (e)
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untuk mendeteksi tepi, sudut dan blobs [7]. Saat ini fungsi 
gabor juga sering digunakan untuk ekstraksi fitur terutama 
yang berbasis tekstur. Gabor Wavelet tidak hanya dapat 
dipakai untuk mendeteksi kanker payudara pada citra 
termo, namun dapat juga di pakai pada citra mammogram 
[8]. Penelitian tersebut terdiri dari tiga tahapan, yaitu 
prepocessing, ekstraksi fitur dan klassifikasi. Gabor 
Wavelet digunakan untuk ekstraksi fitur dari gambar 
medis mammogram jaringan normal, tumor jinak dan 
ganas. Setelah menyelesaikan prepocessing, Principal 
Component Analysis (PCA) digunakan untuk ekstrak 
vektor fitur semua gambar dalam database. PCA adalah 
teknik statistik yang telah diterapkan diantaranya pada 
pengenalan wajah dan kompresi gambar dan merupakan 
teknik umum untuk pengenalan pola pada data berdimensi 
tinggi. Fitur yang diekstraksi ini digunakan untuk 
klassifikasi mammogram menjadi ganas dan jinak. 
Metode yang di gunakan untuk klassifikasi pada penelitian 
tersebut yaitu Support Vector Machine (SVM) [8]. 
Penelitian lainnya terkait mammogram dan SVM juga 
telah dilakukan untuk mendeteksi luka ginjal [9].

Gabor wavelet juga sering dipakai untuk pengenalan 
biometrik, salah satunya adalah telinga [10] . Untuk 
meningkatkan akurasi identifikasi yang benar yaitu dengan 
cara mengoptimalkan ekstraksi fitur. Pada penelitian 
tersebut dipilih teknik filter Gabor. Persamaan Gabor 
di proyeksikan pada citra digital dengan menggunakan 
sudut dan skala yang berbeda namun menghasilkan 
gabor berdimensi tinggi dengan matriks koefisien fitur 
berlebihan. Redudansi meningkat akan mengurangi 
tingkat pengenalan sistem yang benar (correct recognition 
rate/CCR). Untuk meningkatkan CCR, redudansi fitur 
seharusnya dikurangi dengan proses penyaringan. Teknik 
yang diusulkan yaitu filter Gabor DWT (Discrete Wavelet 
Transform) untuk pengenalan biometrik telinga sehingga 
redudansi dapat dikurangi dan memperoleh hasil yang 
optimal.

Tidak hanya di bidang kesehatan, Gabor Wavelet 
juga dapat diterapkan untuk ekstraksi fitur tekstur awan 
berbasis satelit. Pada penelitian tersebut mengemukakan 
bahwa metode klassifikasi awan berdasarkan fitur tekstur 
2D, Gabor wavelet menghasilkan klasifikasi yang lebih 
baik di bandingkan dengan metode Grey Level Co-
Occurrence Matrix [11]. Gabor Wavelet dapat menjadi 
lebih efektif menggambarkan fitur tekstur sesuai dengan 
visual manusia, dan karena itu telah banyak digunakan 
pada pengolahan citra. 

IV. KeSImPulan

Kanker merupakan penyakit berbahaya yang dapat 
menyebabkan kematian, terutama pada kaum wanita. Oleh 
sebab itu berbagai penelitian dengan metode skrining terus 
dilakukan dan di kembangkan untuk dapat mendeteksi 
kanker dan mengurangi angka kematian. Termografi 
merupakan metode yang aman, bebas risiko tanpa rasa sakit 
dan tidak melibatkan radiasi ion sehingga dapat  menjadi 
pilihan untuk mendeteksi kanker. Berbagai metode telah 
dikembangkan dalam analisis pengolahan citra sehingga 
pendeteksian dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan 
studi literatur pada paper ini disarankan untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan metode Gabor Wavelet  untuk 
ekstrasi fitur tekstur dan selanjutnya menggunakan metode 
k-NN untuk klasifikasi. Hal ini disebabkan karena masing-
masing metode tersebut telah berhasil dalam berbagai 
peneltian dan memperoleh akurasi yang tinggi.
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