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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Osteoporosis adalah penyakit pengeroposan tulang yang banyak diderita 

oleh kalangan lanjut usia, terutama wanita. Hal ini dikarenakan pada umur 50 

tahun keatas wanita mengalami masa menopause. Pada masa tersebut, hormon 

estrogen yang berfungsi melindungi tulang dalam tubuh berkurang jumlahnya 

sehingga mengakibatkan osteoporosis. Terjadinya osteoporosis dikarenakan 

keadaan tulang yang kekurangan kalsium sehingga kepadatan tulang berkurang 

dan menjadi keropos dan akhirnya mudah patah. Banyak faktor yang 

menyebabkan orang tersebut terkena osteoporosis, diantaranya usia diatas 50 

tahun, keturunan, kebiasaan merokok, pengaruh obat-obatan tertentu, dll (Ulfah 

Nurrahmani, 2012). Osteoporosis termasuk penyakit silence desease yang tanda-

tandanya kadang tidak diketahui penderita sehingga banyak pasien didiagnosa 

terkena osteoporosis setelah mengalami patah tulang. Jika sudah demikian, maka 

proses pemulihan tulang menjadi sulit, karena kondisi tulang sudah rapuh. Jika 

tidak ditangani dengan benar, dapat memperparah kondisi penderita. Karena itu, 

osteoporosis perlu diwaspadai. Pengecekan dini secara berkala kondisi tulang 

pada saat usia dewasa hingga lansia dapat menjadi solusi untuk menjaga kondisi 

tulang agar tetap sehat dan kuat. 

Peralatan medis yang digunakan untuk mengukur kepadatan tulang yaitu 

dual energy X-ray absorptiometry (DXA). Dari alat tersebut dapat diketahui 

tingkat kepadatan tulang pasien. Namun pemeriksaan kepadatan tulang 
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menggunakan DXA ini mempunyai banyak kendala, yaitu karena biayanya mahal, 

tidak semua rumah sakit mempunyai alat ini, dan penggunaan DXA memerlukan 

tenaga ahli yang mempunyai lisensi atau sertifikat dari American Registry of 

Radiologic Technologists (ARRT) atau Nuclear Medicine Technology 

Certification Board (NMTCB). Hal itulah yang menjadi penyebab tidak semua 

kalangan dapat melakukan pemeriksaan kepadatan tulangnya. 

Maka dari itu, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut. Salah satunya menggunakan citra radiograf gigi untuk mendeteksi 

osteoporosis. Alasannya, pada saat tubuh memerlukan kalsium, tulang rahang 

bawah merupakan tulang yang akan diambil terlebih dahulu kalsiumnya. Hal ini 

mengakibatkan tulang rahang bawah mengalami kerapuhan terlebih dahulu 

dibandingkan tulang bagian lain (Horner dan Devlin, 1998 dari penelitian Enny 

Itje Sela, dkk 2014). Sehingga dari alasan tersebut, dapat digunakan sebagai acuan 

untuk dilakukannya identifikasi osteoporosis melalui citra gigi. 

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi osteoporosis ini 

dapat dilakukan dengan teknik data mining. Teknik pengolahan data pada data 

mining menyediakan sejumlah algoritma yang dapat digunakan untuk menggali 

informasi tersembunyi dari dataset citra gigi. Salah satu metode data mining yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu metode K-Means. Metode ini merupakan 

metode klastering non hierarki yang mempartisi data menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, metode K-Means 

digunakan untuk mengidentifikasi osteoporosis dengan cara mengelompokan 

dataset citra gigi berdasarkan kemiripan karakteristik data tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah bisa dilakukan identifikasi osteoporosis menggunakan dataset 

gigi menggunakan metode K-Means. 

2. Berapa nilai akurasi yang diperoleh menggunakan metode tersebut. 

1.3 Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini terdapat ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Dataset gigi diperoleh dari penelitian Enny Itje Sela, dkk (2014) yang 

digunakan sebagai masukan data. 

2. Data yang digunakan sebanyak 54 data. Dari data tersebut 39 data 

digunakan sebagai data latih, dan 15 data digunakan sebagai data uji. 

3. Data dibagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster normal, klaster osteopenia, 

dan klaster osteoporosis. 

4. Metode yang digunakan adalah K-Means dengan centroid awal dipilih 

secara acak. 

5. Menggunakan metode euclidean distance untuk menghitung jarak 

kesamaan data, antara obyek dengan centroid. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasi metode           

K-Means dalam mengidentifikasi osteoporosis melalui dataset citra gigi. 
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1.5 Manfaat 

Setelah terselesaikannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

Untuk Penulis : 

1. Mengimplementasi metode K-Means yang digunakan untuk 

mengidentifikasi osteoporosis. 

2. Mengetahui seberapa akurat metode K-Means dalam mengidentifikasi 

osteoporosis. 

Untuk Paramedis : 

1. Membantu paramedis dalam mengidentifikasi osteoporosis. 

2. Menyediakan pilihan baru bagi paramedis dalam mengidentifikasi 

osteoporosis yaitu melalui citra gigi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah pentingya 

dilakukan identifikasi osteoporosis, rumusan masalah dan ruang lingkup dalam 

mengidentifikasi osteoporosis, tujuan dalam penelitian identifikasi osteoporosis, 

manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian identifikasi osteoporosis, dan 

sistematika penulisan pada penelitian identifikasi osteoporosis. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini menjelaskan tinjauan 

pustaka dan dasar teori yang dibutuhkan untuk mendukung dalam 

mengimplementasi sistem identifikasi osteoporosis. 
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Bab 3 Metode Penelitian, bab ini berisi tentang penjelasan bahan yang 

dibutuhkan untuk mengidentifikasi osteoporosis, peralatan yang digunakan untuk 

melakukan identifikasi osteoporosis, serta analisis sistem dan perancangan sistem 

untuk identifikasi osteoporos guna memberikan kemudahan dalam memenuhi 

kebutuhan penelitian. 

Bab 4 Implementasi dan Pembahasan Sistem, bab ini berisi implementasi 

dan uji coba pada sistem identifikasi osteoporosis, pembuktian perhitungan 

manual pada sistem identifikasi osteoporosis, dan pembahasan tentang hasil 

pengujian identifikasi osteoporosis yang dikaitkan dengan penelitian lain/tinjauan 

pustaka. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan jawaban dari 

perumusan masalah yang sudah dinyatakan dalam mengidentifikasi osteoporosis, 

dan saran yang berisikan simpulan yang perlu dilanjutkan atau direalisasikan 

dalam mengidentifikasi osteoporosis. 
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