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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit silent epidemic,  yang 

berarti pengeroposan tulang yang berlangsung secara diam-diam dan terus 

menerus. Untuk melakukan diagnosa dini terhadap osteoporosis tidak mudah, 

karena tidak ada gejala yang khas (Sri Cahyaningsih, 2010). Angka kesakitan dan 

angka kematian osteoporosis relatif rendah, namun kelalaian terhadap 

osteoporosis mengakibatkan kasus tulang patah dan membuat pasien menderita 

sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. Jika osteoporosis dapat dideteksi 

pada tahap awal, maka penanganannya akan menjadi lebih mudah. Pemeriksaan 

awal berupa pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) pada kelompok beresiko 

tinggi, yakni wanita menopouse dengan usia 40 sampai 65 tahun. 

Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) merupakan alat untuk 

memeriksa BMD saat ini. Secara teknis, penggunaan DXA sebagai alat 

pemeriksaan osteoporosis memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendeteksi 

struktur mikroarsitektur tulang, yang juga menjadi salah satnu kunci dalam 

penilaian kualitas tulang. Pada aspek lain pemeriksaan BMD menggunakan DXA 

masih menjadi kendala karena alat ini mahal, tidak semua rumah sakit mempunyai 

alat ini, dan penggunaan DXA memerlukan tenaga ahli yang mempunyai lisensi 

khusus.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak penelitian telah 

mengembangkan model dan metode untuk menilai kualitas tulang menggunakan 
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pengolahan citra radiograf 2 dimensi (2D). Dari penggolongan citra tersebut dapat 

diperoleh struktur mikroarsitektur tulang. Menurut Horner dan Devlin (1998) pada 

penelitian Enny Itje Sela,dkk, (2014), pada saat tubuh memerlukan kalsium, 

tulang rahang mengalami kerapuhan terlebih dahulu dibandingan tulang bagian 

lain.  

Pada penelitian ini mengolah data dari penelitian Enny Itje Sela, dkk 

(2014) berupa dataset numerik hasil dari pengolahan citra dengan tahapan 

mengakuisisi citra dengan menentukan Region Of Interest (ROI) yakni pada gigi 

bagian rahang dilanjutkan meng-ekstraksi ciri citra dengan mengambil ciri-ciri 

dari suatu obyek berdasarkan bentuk yang akan mehasilkan dataset citra 

berbentuk numerik. Dataset merupakan kumpulan data yang terorganisir hasil dari 

ekstraksi citra yang dilakukan. 

Untuk mengidentifikasi penyakit osteoporosis dapat dengan clustering dari 

dataset citra gigi. Clustering merupakan metode yang mengelompokkan objek 

atau kelompok, sedemikian sehingga objek didalam satu kelompok memiliki 

kemiripan dan objek yang berbeda memiliki jarak yang cukup dengan kelompok 

lain.  

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan clustering 

salah satunya adalah Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Metode ini telah terlatih untuk 

melaksanakan fungsi kompleks dalam berbagai bidang aplikasi mencangkup 

pengenalan pola terbaik, penggolongan suara, dan sistem kontrol (Kusumadewi, 

2004). Dengan JST sistem dapat digunakan untuk mengelompokkan apakah 

pasien didiagnosa osteoporosis, osteopenia atau normal. 
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Berdasarkan masalah diatas dan jenis data yang tersedia dari beberapa 

penelitian terkait, pada penelitian ini akan dilakukan clustering menggunakan JST 

LVQ (Learning Vector Quantization)  karena melakukan pembelajaran secara 

kompetitif yang terbimbing sesuai dengan parameter alfa yang dipakai untuk 

mengidentifikasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini 

yaitu : berapakah akurasi kebenaran identifikasi menggunakan metode learning 

vector quantization (LVQ) dibandingkan dengan data yang sebenarnya. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam sistem identifikasi osteoporosis berdasarkan dataset 

citra gigi antara lain: 

a. Dataset yang akan diambil yang merupakan dataset numerik citra gigi 

periapikal pada penelitian (Enny Itje Sela, dkk, 2014).  

b. Cluster inisialisasi merupakan data pertama pada setiap kelas. 

c. Metode identifikasi yang digunakan adalah Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) yakni learning vector quantization (LVQ) dengan 3 cluster yaitu 

normal, osteopenia dan osteoporosis. 

d. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini adalah 54 data, dengan 

pembagian 36 data untuk pelatihan, 3 data untuk inisialisasi dan 15 

data untuk pengujian. 



4 
 

 
 

e. Kategori yang digunakan adalah Por = porositas, JK = perbandingan 

ukuran pori kecil dengan total pori, JB = perbandingan ukuran pori 

besar dengan total pori, V = perbandingan pori vertikal dengan total 

pori, H = perbandingan pori horizontal dengan total pori, M = 

perbandingan pori miring dengan total pori. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menghasilkan aplikasi identifikasi osteoporosis dengan memanfaatkan 

dataset citra gigi dengan metode LVQ. 

b. Mengetahui tingkat akurasi aplikasi berdasarkan metode LVQ untuk 

mengidentifikasi osteoporosis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya serta pengembangan pada penelitian yang memiliki tema yang sama 

dengan penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, 

merupakan gambaran alur berpikir penyusun mulai awal hingga akhir penelitian. 

Sistematika ini terdiri dari lima bab bahasan sebagai berikut : 
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 Bab pertama, bagian ini berupa pendahuluan. Terdiri dari latar belakang 

mengapa penelitian mengenai dataset citra gigi dilakukan, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilakukan, serta 

sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat alur penelitian ini. 

 Bab kedua, bagian ini  berisikan teori-teori penunjang penelitian. Terdiri 

dari tinjauan pustaka yang berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kemiripan tema objek pada dunia medis atau yang 

menggunakan metode sama yaitu LVQ, serta dasar teori yang terdiri dari 

pengertian osteoporosis, Jaringan Syaraf Tiruan, jaringan LVQ dan Java. 

 Bab ketiga, bagian ini berisi tentang uraian rinci mengenai bahan/data yang 

digunakan berupa dataset citra gigi serta klasifikasinya. Prosedur dan 

pengumpulan data yang dilakukan, analisis kebutuhan fungsional dan non 

fungsional. Perancangan sistem berupa gambaran umum sistem bagaimana proses 

identifikasi yang dilakukan, algoritma-algoritma yang digunakan yaitu algoritma 

pelatihan data, algoritma validasi, algoritma pengujian data, algoritma LVQ 

beserta flowchart pada masing-msing algoritma, serta perancangan tampilan 

aplikasi yang akan dibuat dalam penelitian ini. 

 Bab keempat ini memuat hasil implementasi penelitian dan pembahasan 

yang berisi kajian/bahasan mengenai potongan sintak program pelatihan, sintak 

validasi, sintak pengujian banyak data maupun pengujian data tunggal. 

Implementasi program aplikasi pada Java yang telah dibuat antarmuka pengguna 

yang terdiri dari menu dan fitur apa saja yang ada didalam aplikasi tersebut. 

Membahas hasil pelatihan data dan hasil dari validasi data serta akurasi dari 
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pengujian data. Dilanjutkan dengan membahas keunggulan dan kelemahan sistem 

dibandingkan dengan tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. 

 Bab kelima berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang menjawab masalah 

dan tujuan penelitian ini dilakukan serta keunggulan dan kelemahan sistem, serta 

saran berisi alternatif untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 


